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ค าน า 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระบบกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างระบบประกัน
คุณภาพให้เป็นกลไกที่ส าคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกทั้งปัจจุบันคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ต้องด าเนินการให้ได้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ  

ในปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report: SAR) ซึ่งได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 ตามองค์ประกอบ ตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  คณะกรรมการประจ าคณะทันต
แพทยศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2560 จะเป็นเอกสารแสดง
ข้อมูลการด าเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ซึ่งเมื่อได้รับการประเมิน
คุณภาพแล้ว จักได้รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  ในนามของ
คณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานฉบับนี้
จนส าเร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ   แก้วสุทธา 

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
  



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2 

สารบัญ 
 
 หน้า 
ค าน า ...................................................................................................................................................... 1 
บทสรุปผู้บริหาร ..................................................................................................................................... 6 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ .............................................................................. 7 
 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ................................................................... 9 
 โครงสร้างองค์กร  ............................................................................................................................ 11 
 โครงสร้างการบริหาร ......................................................................................................................... 12 
 รายชื่อผู้บริหาร  ............................................................................................................................ 13 
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ...................................................................................................... 14 
 จ านวนนิสิต   ............................................................................................................................ 14 
 จ านวนอาจารย์และบุคลากร ............................................................................................................. 15 
 ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ ...................................................................................................... 16 
 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ......................................................................................... 17 
 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ...................................... 18 
 
ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ................................................. 20 
สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก .......................................... 22 
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ................................. 24 
สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ...................... 26 
สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี ......................................................... 28 
สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ............................................................. 33 

  



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
3 

สารบัญ 
 
 หน้า 
 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ...... 38 
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ............................................. 49 
สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย .............................. 54 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ................................................................. 65 

 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ............................. 74 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ .................................................. 79 
สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ........................................... 115 
มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) ............................ 134 
มศว 5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน . 138 

 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา .................................................................................................. 144 
 
การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 โครงร่างองค์กร (OP: Organization Profile) ........................................................................ 151 
 หมวด 7  ผลลัพธ์ 
   7.1  ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ ............................. 171 
   7.2  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ...................................................................... 172 
   7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ................................................................. 172 
   7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูแล ......................................... 173 
   7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ  การเงิน  และตลาด ............................................ 174 
 
ภาคผนวก 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ............................................................................................. 175 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
4 

สารบัญตาราง 
 
 หน้า 
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการด าเนินการตามองค์ประกอบ ............................................................................. 6 
ตารางที่ 2 ตารางรายชื่อผู้บริหาร ................................................................................................................. 13 
ตารางที่ 3 ตารางหลักสูตร ........................................................................................................................... 14 
ตารางที่ 4 ตารางจ านวนนิสิต ...................................................................................................................... 14 
ตารางที่ 5 ตารางจ านวนอาจารย์และบุคลากร ............................................................................................. 15 
ตารางที่ 6 ตารางจ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ........................................................................................... 15 
ตารางที่ 7 ตารางสรุปข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ภายในและภายนอก ................................ 51 
ตารางที่ 8 ตารางข้อมูลประกอบการค านวณผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ............. 55 
ตารางที่ 9 ตารางข้อมูลผลงานวิจัยและวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในปี พ.ศ.2560 ......................................... 57 
 
 
 
 
  



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5 

สารบัญภาพประกอบ 
 
 หน้า 
ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างองค์กรคณะทันตแพทยศาสตร์ ......................................................................... 11 
ภาพประกอบที่ 2 โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ ............................................................ 12 
 
 
 
  



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
6 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 

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  3.78 5.00 3.48 4.14 การด าเนินงานระดับด ี   

องค์ประกอบท่ี 2 

การวิจัย   

3  1.50 5.00 3.47 3.32 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 

3.21 5.00 3.47 4.32 การด าเนินงานระดับดี   

ผลการประเมิน 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
ระ

ดับ

พอ
ใช้

 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
ระ

ดับ
ดี

มา
ก 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
ระ

ดับ

พอ
ใช้

 

0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 

1.51–2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 

2.51–3.50  การด าเนินงานระดับพอใช ้

3.51–4.50   การด าเนินงานระดับดี 

4.51–5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
 
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 ได้
ด าเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจ าและคณาจารย์พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน นิสิตรุ่ น
แรกของคณะ ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 และรับพระราชทานปริญญาในวันที่ 17 ธันวาคม 2544   
โดยทุกคนเข้ารับราชการชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ  นอกจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะยังได้
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเริ่มท าการสอนในปี พ.ศ. 2540 
มีนิสิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 20 รุ่น รุ่นละประมาณ 10- 20 คน ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่  ใน
หน่วยงานของราชการและเอกชน 

คณะฯ  ได้มีการเปิดการสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา คือ 

ปีการศึกษา 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันต
วิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา ซึ่งเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2546 

ปีการศึกษา 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิ ก  
สาขาเอ็นโดดอนต์ 

ปีการศึกษา 2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิ ก  
สาขาทันกรรมหัตถกรรมประดิษฐ์ พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรก 
เพ่ือสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ปีการศึกษา 2552 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลังปริญญา โดยท าการปิดหลักสูตรหลังปริญญาเดิม
ทั้งหมดและได้เปิดหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ดังนี้ 

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

1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก    
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก   
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป   

ปีการศึกษา 2558 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ส าหรับในด้านการด าเนินการเรียนการสอนที่เน้นในเนื้อหาวิชาแล้ว ยังได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการท างานเป็นทีม ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตจบเป็นบัณฑิตที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม นอกจากนี้ คณะฯยังให้บริการวิชาการโดยให้
การบริการทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่ารักษาในงานวันทันตสาธารณสุขของทุกปี โครงการทันตกรรม
ผู้ด้อยโอกาสในวโรกาสเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 72 พรรษา การบริการ
ทั น ตกรรมทุ กครั้ ง  ได้ รั บ ค วาม ร่ วมมื อ จาก  คณ าจารย์  นิ สิ ต  และบุ ค ล าก รทุ กฝ่ ายของคณ ะ  
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2543 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง "หน่วยทัน
ตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"ขึ้น หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒนี้ได้ออกให้การบริการทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนที่ยากไร้ในเขตจังหวัดต่างๆ ทุกปี  เป็นต้นมา  และใน
ปี    พ.ศ.2544  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาทันตแพทยศาสตร์
ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้น า
ทางด้านทันตสาธารณสุข และเป็นผู้ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการทันตแพทย์ไทย ตลอดระยะเวลาที่
พระองค์ทรงเถลิงราชสมบัติ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสืบไป 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  คณะฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ทันตแพทยสมาคม องค์กร
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา ชมรมวิชาชีพทุกสาขา ทั้ งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะฯ ได้
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพสูงสุดและเหมาะสมกับงานในต าแหน่ง คณะฯ มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ปรัชญา  
  ผู้มีความรู้และประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ (วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ) 

ปณิธาน  
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากร 
ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์  
  สถาบันแห่งความสุข เพ่ือสังคม และการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

(Institution of Happiness, Social Responsibilities and Continuous Growth) 

พันธกิจ  
  1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม ความสุข และมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ทางด้านสุขภาพช่องปาก ด้วยจิตสาธารณะและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
5. บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข 

2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือการบริการที่มีคุณภาพ 

ในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน 
4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เหมาะสม และตรวจสอบได้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข 
1.1. พัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และหลังปริญญา ให้ได้มาตรฐาน 
1.2. บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และความสุข 
1.3. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
1.4. ส่งเสริมความมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
2.1. สร้างระบบการวิจัย และส่งเสริมการตั้งกลุ่มวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
2.2. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัย และสนับสนุนการหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
2.4. พัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือการบริการที่มีคุณภาพ 
ในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน 

3.1. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรม ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.2. พัฒนาระบบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้ 
3.3. พัฒนาการบูรณาการบริการวิชาการหลักสูตรการเรียนการสอน และงานวิจัย 
3.4. สร้างระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือการเข้าถึงบริการและลดความ  

เหลื่อมล้ าทางสุขภาพช่องปาก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.1. มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2. สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตในคณะเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยี 
 สารสนเทศที่เหมาะสม และตรวจสอบได้ 

5.1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีการบริหารงานโดยยึกหลัก ธรรมาภิบาล บุคลากรในคณะทุกคนมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.2. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับการประเมินจากองค์กร 
ภายนอกเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ครบทุกแผนที่วางไว้ 

5.3. มีการพิฒนาบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
5.4. พัฒนาระบบการให้บริการในคณะให้มีประสิทธิภาพ (ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย) 
5.5. มีระบบการตรวจสอบด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.6. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
5.7 มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ทั้งในด้สนการศึกษา และการบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม 
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โครงสร้างองค์กร 
1. ส านักงานคณบดี 

มีภารกิจในการประสานนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ทุก ๆ  ด้าน  โดยการประสานงานกับส่วน
งานบริหารในภาควิชา และโครงการบริการคลินิกทันตกรรม 

2. ภาควิชา 
มี 5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน ภาควิชาทันต 

กรรมอนุรักษ์และประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป และภาควิชา
โอษฐ์วิทยา 

3. โรงพยาบาลทันตกรรม 
เป็นส่วนงานใหม่ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาจากโครงการบริการทันตกรรมเพ่ือการเรียนการ

สอน และโครงการบริการทันตกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างองค์กรคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ภาควิชาทนัตกรรมอนรัุกษ์ 

ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไป 

ภาควิชาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 

ภาควิชาศลัยกรรมช่องปากฯ 

ภาควิชาโอษฐ์วิทยา 

ส านกังานคณบด ี โรงพยาบาลทนัตกรรม 
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โครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์   มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และ มีรอง

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

 
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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รายชื่อผู้บริหาร 

ล าดับที่ 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 

1 ผศ.ดร.ทพ. ณัฐวุธ แก้วสุทธา คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

2 ผศ.ทพญ. นงลักษณ์ สมบุญธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3 ผศ.ทพญ. ชินาลัย ปิยะชน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

4 ผศ.ทพญ. ขวัญชนก  อยู่เจริญ 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

5 ผศ.ดร.ทพญ. ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

6 อ.ทพ. กิตติธัช มงคลศิวะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

7 ผศ.ดร.ทพญ. ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 

8 อ.ทพ. พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 

9 อ.ทพญ. เสรีนา  สิรรัตน์  สกุลณะมรรคา 
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและ
ทันตกรรมป้องกัน 

10 ผศ.ทพ. สุวิทย์  วิมลจิตต์ 
หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และ 
ทันตกรรมประดิษฐ์ 

11 รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์  รังสิยานนท์ 
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวช
ศาสตร์ช่องปาก 

12 อ.ดร. ดวงพร ศรีสุภาพ หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา 

13 - วรรณี  สุขละมูล ผู้อ านวยการส านักงาน 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 

 ระดับปริญญาตรี 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่สอน 

1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

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

 

ระดับบัณฑิตศึกษา  

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่สอน 

1 

2 

3 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 

สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 

สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

รวม .....3..... หลักสูตร .....3.....สาขาวิชา 

 
จ านวนนิสิต  

ล าดับที่ หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 58   58 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     

 - สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  11  11 
- สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  5  5 
- สาขาวิชาวิทยาการช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล 
 4  4 

รวม 58 20  78 
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จ านวนอาจารย์และบุคลากร 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
วุฒิการศึกษา 

ปีการศึกษา 
รวม 

2558 2559 2560 
อาจารย ์

ปริญญาตรี 13 11 15 39 
ปริญญาโท 15 8.5 10 33.5 
ปริญญาเอก 14 19 21.5 54.5 

รวม 42 38.5 46.5 127 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท 1 2 1 4 
ปริญญาเอก 18 19 20 57 

รวม 19 21 21 61 
รองศาสตราจารย์ 

ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก 4 6 6 16 

รวม 4 6 6 16 
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวม - - - - 
รวมทั้งหมด 65 65.5 73.5 204 
หน่วยนับ : คน (หลักเกณฑ์การนับตามที่ สกอ. ก าหนด) 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับวุฒิการศึกษา 
ปีการศึกษา 

รวม 
2558 2559 2560 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 18 10 9 37 
ปริญญาตรี 29 18 19 66 
ปริญญาโท 9 9.5 11 29.5 
ปริญญาเอก - - - - 

รวม 56 37.5 39 132.5 
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ข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560 

หมวดรายจ่าย/ 
แหล่งงบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

งบบุคลากร 51,146,880.00 3,553,600.00 54,700,480.00 
งบด าเนินการ 3,505,100.00 3,907,800.00 7,412,900.00 
งบลงทุน 780,000.00 2,500,000.00 3,280,000.00 
งบเงินอุดหนุน 23,485,000.00 3,363,300.00 26,848,300.00 
งบรายจ่ายอื่น 0 0 0 
งบกลาง 0 100,000.00 100,000.00 

รวม 78,916,980.00 13,424,700.00 92,341,680.00 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 
2560 ที่ประชุมโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินการคณะทันตแพทยศาสตร์  
พ.ศ2561 – 2564   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มศว และตัวแทนภาควิชาฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2560 โดยมีผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ 
ประกันคุณภาพ 2559 

สิ่งท่ีด าเนินการปรับปรุงในปี 2560 

การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะฯ 
ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

มีอาจารย์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมา 3 คน  รับ
อาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพ่ิม 1 คน และมีการจัดหาทุนเพ่ือการส่ง
อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพ่ิม 3 คน 

การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะฯ 
ที่ด ารงต าแหนง่วิชาการ 

คณะฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะมีการมอบรางวัลกรณีที่อาจารย์ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยในปีนี้  มี อาจารย์  1 คน ได้ รับต าแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ และ มีอาจารย์ 3 คน อยู่ระหว่างการรอพิจารณาผล 
(ผศ. 1 คน, รศ 1 คน, ศ  1 คน) 

ก ลุ่ ม ศิ ษ ย์ เก่ า มี บ ท บ าท ใน ก าร
สนับสนุนพัฒนาคณะไม่มาก 

คณะฯมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  และเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วม เช่น 
- การออกหน่วยทันตกรรมต่าง ๆ  
- งานปัจฉิมนิเทศ การแนะแนวการใช้ทุนแก่ทันตแพทย์รุ่นน้อง 
- ในงานสถาปนาคณะที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้มี

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ข้อมูล และความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุง
หลักสูตร 2562 

ทั้งนี้ได้มีการติดต่อประสานงานระหว่างคณะฯและศิษย์เก่าผ่านทาง 
Facebook: SWUDAS 

การตี พิ ม พ์ผลงานส่ วน ใหญ่ เป็ น 
proceeding และวารสารระดับชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ จัดการอบรม English Academic 
writing โดยวิทยากรเจ้าของภาษา อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพ่ือ
มุ่งหวังในการพัฒนาการเขียนบทความภาษาอังกฤษของคณาจารย์
และนิสิต ทั้ งนี้ ในปี  2560 ได้มีจ านวนบทความที่ตี พิมพ์ระดับ
นานาชาติทั้งสิ้น 10 บทความ (เพ่ิมข้ึนจาก 6 บทความ ในปี 2559) 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ตาราง ป. 1 สรุผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ จากไฟล์ค านวน) 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ชื่อตัวบ่งชี ้
ชนิด
ตัว
บ่งชี ้

หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ 

เป้าหมาย 
คะแนน 
ประเมิน ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

สกอ 1.1 
ผลการบริหารจัดการ
หลักสตูรโดยรวม 

O คะแนน 3.00 13.90 4.00 3.48  3.48 

สกอ 1.2 
อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

I ร้อยละ 50.00 47.50 73.50 64.63  4.04 

สกอ 1.3 
อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

I ร้อยละ 60.00 27.00 73.50 36.73  2.30 

สกอ 1.4 
จ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

I คะแนน 5.00  5.00  5.00 

สกอ 1.5 
การบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตร ี

P ข้อ 6 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 6 ข้อ  5.00 

สกอ 1.6 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

P ข้อ 6 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 6 ข้อ  5.00 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สกอ 2.1 

ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

P ข้อ 5 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 6 ข้อ  5.00 

สกอ 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร้างสรรค ์

I บาท/คน 180,000 3,223,613 59.50 54,178.37  1.50 

สกอ 2.3 
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

O ร้อยละ 60.00 30.60 73.50 41.63  3.47 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ 3.1 
การบริการวิชาการแก่
สังคม 

P ข้อ 6 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 6 ข้อ  5.00 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

สกอ 4.1 
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

P ข้อ 6 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 6 ข้อ  5.00 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

สกอ 5.1 

การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

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

สกอ 5.2 
ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

P ข้อ 5 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 6 ข้อ  5.00 

มศว 5.1 
การบริหารจัดการ 
แบบลีน  
(lean Management) 

P ข้อ 5 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 6 ข้อ  5.00 

มศว 5.2 

การด าเนินการตาม
มาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ประหยดัพลังงาน 

P ข้อ 5 1 ,2 ,3 ,4 ,5 5 ข้อ  5.00 
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ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ : สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรการค านวณ 
  
 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการ

ด าเนินงาน 
1 ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน 13.90 
 1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คะแนน 3.47 
 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก คะแนน 3.62 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คะแนน 3.45 
 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็ก

ซิลโลเฟเชียล 
คะแนน 3.36 

2 จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ หลักสูตร 4 
3 ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ คะแนน 3.48 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_1.1_1.1 AS3_หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
Dent_60_1.1_1.2 AS3_หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 
Dent_60_1.1_1.3 AS3_หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
Dent_60_1.1_1.4 AS3_หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล 

          ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร   

                  จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 
= คะแนนที่ได้ 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

3.00 คะแนน 13.90 4.00 3.48  3.48 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ทพญ.นงลักษณ์   สมบุญธรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ทพญ.นงลักษณ์   สมบุญธรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
 
เกณฑ์การประเมินเฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 
ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

  

 
ผลการด าเนินงาน 
ล าดับ

ที ่
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คน 47.5 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 73.5 
3 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 64.63 
4 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 4.04 

หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 
 9 – 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

  
 
 
 
 

        จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
               จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
80 

X 5 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_1.2_1.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 50.00 47.50 73.50 64.63  4.04 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ทพญ.นงลักษณ์   สมบุญธรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ทพญ.นงลักษณ์   สมบุญธรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
 
เกณฑ์การประเมินเฉพาะมหาวิทยาลัย กลุ่ม ค1 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 

 
 
ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ คน 46.5 
2 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คน 21 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ คน 6 
4 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ คน - 
5 รวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คน 27 
6 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 73.5 
7 ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 36.73 
8 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 2.30 

 
หมายเหตุ : การนับจ านวนอาจารย์ประจ าเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. โดยให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

 9 – 12 เดือน   คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

    จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
               จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

X 100 

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
80 

X 5 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_1.3_1.1 รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 60.00 27.00 73.50 36.73  2.30 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ. 1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ในกรณีที่จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานก าหนดเป็น
คะแนน 5 
 ในกรณีที่จ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ามากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ให้ค านวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่าจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์มาตรฐาน และน าค่าความแตกต่างมาพิจารณา 
ดังนี้ 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 
ก าหนดเป็นคะแนน 0 
 ค่าความแตกต่างของจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้น ามาเทียบบัญญัติไตรยางค์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ  
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน และน ามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร 
 
 
 
 

2. น าค่าร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนน ดังนี้ 
2.1 ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน 
2.2 ค่าร้อยละที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน 
2.3 ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สดัส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่อจ านวน  - สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่อจ านวน 
 อาจารย์ประจ าที่เป็นจริง อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าตามเกณฑม์าตรฐาน 

X 100 

คะแนนที่ได้  = 
 ค่าร้อยละที่ค านวณได้จาก 2.3 
 4 

5  - 
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ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด คน 73.50 

2 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี หน่วย 304.47 

3 
จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ปรับเทียบ
เท่าปริญญาตรี 

หน่วย 31.00 

4 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) รวมทุกระดับ หน่วย 335.47 

5 สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า หน่วย 4.56 

6 
สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามกลุ่มสาขาวิชา 

หน่วย 8.00 

7 
ร้อยละค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับ
เกณฑ์มาตรฐาน 

ร้อยละ -42.95 

8 คะแนนเต็ม 5 คะแนน 5.00 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_1.4_1.1 รายงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

5 คะแนน 335.47 8.00 -42.95  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อ.ทพ.กิตติธัช   มงคลศิวะ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต) 
ผู้รายงานผล : อ.ทพ.กิตติธัช   มงคลศิวะ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 
ผลการด าเนินการ 
 ด้านข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ใช้ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน ครอบครัว และข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา 
(Dent_60_1.5_1.1)  คณะทันตแพทย์มีการเก็บประวัตินิสิตที่ เข้าใหม่ เพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ (Dent_60_1.5_1.2) 
 ด้านบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ซ่ึงจะดูแลนิสิตตั้งแต่แรกรับเข้าจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ดูแลนิสิต
จ านวน 10 คน (Dent_60_1.5_1.3) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ในแต่ละชั้นปี ติดตามผลการเรียนของนิสิตในทุกปีการศึกษา รวมถึงให้ค าแนะน าทั้งทางด้านการเรียนการสอน
และการด าเนินชีวิตหากนิสิตมีปัญหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (Dent_60_1.5_1.4) อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและ
เวลาเข้าพบนิสิตและผู้ปกครองเพ่ือแนะน าตัว และแจ้งช่องทางการติดต่อในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
นอกจากนั้นคณะทันตแพทย์มีการจัดโครงการ “สัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ในทุกภาคการศึกษา 
(Dent_60_1.5_1.5) 
 ด้านการท ากิจกรรมของนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ เพื่อท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าในการจัดการโครงการ ดูแลความเรียบร้อย และการด าเนินการของโครงการที่นิสิตจัดท าขึ้น 
นอกจากนั้น คณะทันตแพทย์จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน ท าหน้าที่ดูแลและให้บริการนิสิตเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน การเพ่ิม-ถอน รายวิชา การจัดกิจกรรมของนิสิต และการขอรับทุนการศึกษา 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_1.5_1.1 ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 
Dent_60_1.5_1.2 แบบกรอกประวัตินิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_60_1.5_1.3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
Dent_60_1.5_1.4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
Dent_60_1.5_1.5 โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นิสิต 
ผลการด าเนินการ 
 เนื่องจากนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งหมดจะมีอัตรารองรับเพ่ือบรรจุเข้าท างาน โดยการส ารวจ
นิสิตทันตแพทย์ที่จบทั้งประเทศในปีการศึกษานั้นๆ ล่วงหน้าจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง
สาธารณสุข (Dent_60_1.5_2.1) 
 นิสิตที่จะต้องจับฉลากเลือกสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข จะมีการจับฉลากพร้อมกันกับนิสิตผู้ชดใช้
ทุนอ่ืนๆ ทั้งประเทศ ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการทันตแพทย์ทั่วประเทศจะส่งตัวแทนมา
ออกบูทให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน เพ่ือเชิญชวนให้นิสิตร่วมท างานด้วย 
 ส าหรับแหล่งงานนอกเวลา เช่นงานคลินิกทันตกรรมของเอกชนต่างๆ นิสิตสามารถสืบค้นได้จาก
เว็บไซต์ของทันตแพทย์สมาคม (www.thaidental.net) ซึ่งจะมีการประกาศต าแหน่งว่างทั้งงานเต็มเวลาและ
นอกเวลา นอกจากนั้นนิสิตสามารถติดตามแหล่งงานดังกล่าวในวารสาร “ข่าวสารทันตแพทย์” ซึ่งนิสิต 
ทันตแพทย์ที่จบและเป็นสมาชิกทันตแพทย์สมาคม จะส่งวารสารถึงบ้าน (Dent_60_1.5_2.2) 
 ส่วนนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการ กิจกรรมนอก
หลักสูตรที่จัดขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอก ทุนการศึกษา และทุนวิจัย การประกวด แข่งขัน การ
รับสมัครนิสิตท างานพิเศษทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ฯลฯ โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทาง ได้แก่ 
การประชาสัมพันธ์ผ่านจอแอลซีดีในลิฟท์และหน้าลิฟท์โดยสาร (Dent_60_1.5_2.3) การแจ้งข่าวผ่านทาง
สโมสรนิสิตฯ โดยตรง และผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ (Dent_60_1.5_2.4) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_1.5_2.1 เอกสารการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ท าสัญญา 
Dent_60_1.5_2.2 ตัวอย่างวารสารข่าวสารทันตแพทย์ 
Dent_60_1.5_2.3 การประชาสัมพันธ์ในลิฟท์โดยสาร 
Dent_60_1.5_2.4 ตัวอย่างการส่งข่าวสารทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ 

 
  

http://www.thaidental.net/
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่น โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน (Dent_60_1.5_3.1)  ได้มีการเชิญศิษย์เก่ามา
แนะแนวการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพแก่นิสิต ซึ่งจะกล่าวถึงประสบการณ์ในการท างาน การตระหนักถึง
จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ  นอกจากนั้นคณะทันตแพทย์ฯยังมี
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและการประสานงานกับแหล่งฝึกประสบการณ์  
(Dent_60_1.5_3.2) เช่น การส่งนิสิตทันตแพทย์ไปศึกษาดูงานตามโรงพยาบาลในจังหวัดอ่ืนๆ การส่งนิสิตเข้า
ไปตรวจสุขภาพช่องปากตามชุมชนต่างๆ ซึ่งจะค้นหาปัญหาสุขภาพช่วงปากที่มีและจัดท าโครงการเพ่ือช่วย
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องท า
เมื่อส าเร็จการศึกษา รวมถึงการรู้จักท างานร่วมกันกับผู้คนต่างสาขาวิชาชีพด้วย 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_1.5_3.1 โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน 
Dent_60_1.5_3.2 รายงานผลการฝึกรายวิชาภาคสนาม 

 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 
ผลการด าเนินการ 
 จากแบบสอบความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี มีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมและการบริการ ในสามประเด็นหลัก ซึ่งได้คะแนนประเมินดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของ
คณะ/วิทยาลัย 
    1.1 การให้ค าปรึกษาด้านการเรียน เท่ากับ 3.95 คะแนน 
 1.2 การให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต เท่ากับ 3.84 คะแนน 

     (เช่น การปรับตัว สุขภาพจิต การคบเพ่ือน ทักษะชีวิต เป็นต้น)  
 1.3 การให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการเข้าสู่อาชีพ เท่ากับ 3.87 คะแนน 
 1.4 การให้ค าปรึกษาของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นประโยชน์สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
        เท่ากับ 3.92 คะแนน 
 1.5 ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการการให้ค าปรึกษา เท่ากับ 3.84 คะแนน 
 1.6 ความพึงพอใจในภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 เท่ากับ 3.88 คะแนน 
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เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย 
 2.1 ข้อมูลด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (กิจกรรมนอกหลักสูตร คือ กิจกรรมที่นอกเหนือจาก
หลักสูตรการเรียนปกติ ได้แก่ กิจกรรมประเภทกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมและกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) เท่ากับ 3.75 คะแนน 
 2.2 ข้อมูลด้านแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา (เช่น การรับสมัครนิสิตฝึกงาน การรับสมัครงาน
แบบเต็มเวลาและนอกเวลา เป็นต้น) เท่ากับ 3.81 คะแนน 
 2.3 ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงาน  
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เท่ากับ 3.77 คะแนน 
 2.4 ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 เท่ากับ 3.78 คะแนน 

เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิตของ
คณะ/วิทยาลัย 
 3.1 มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาเป็นประจ าทุกปี เท่ากับ 3.98 คะแนน 
 3.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครงาน/การท างานให้แก่นิสิตที่ใกล้ส าเร็จ
การศึกษา เท่ากับ 3.85 คะแนน 
 3.3 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานให้แก่นิสิตในระหว่างเรียน เท่ากับ 3.84 
คะแนน 
 3.4 ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 เท่ากับ 3.89 คะแนน 

เกณฑ์มาตรฐานที่ 4 การจัดบริการทุนกู้ยืมการศึกษาและแหล่งทุนการศึกษาต่อของคณะ/วิทยาลัย 
 4.1 การให้บริการทุนกู้ยืมการศึกษา เท่ากับ 4.01 คะแนน 
 4.2 การให้บริการแหล่งทุนการศึกษาและการให้ทุนการศึกษา เท่ากับ 3.80 คะแนน 
 4.3 ความพึงพอใจภาพรวมเกณฑ์มาตรฐานที่ 4 เท่ากับ 3.90 

ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะทันตแพทยศาสตร์ เท่ากับ 3.86 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_1.5_4.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรีปี

การศึกษา 2560 
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5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ จะน าผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมมาใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล โดยจะน าผลการประเมินที่ยังมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ ามาเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังของ นิสิตในปีการศึกษา
ต่อไปนี้ดังนี้  
 น าเกณฑ์มาตรฐานที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย มาปรับปรุงดังนี้  
 ข้อมูลด้านแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา (เช่น การรับสมัครนิสิตฝึกงาน การรับสมัครงานแบบ
เต็มเวลาและนอกเวลา เป็นต้น) เท่ากับ 3.78 คะแนน  
 โดยคณะฯ จะจัดให้มีการจัดโครงการแนะแนวทางการชดใช้ทุนให้กับนิสิต โดยจะเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถหลากหลาย จากหน่วยงานภายนอก เพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในสายวิชาชี พ           
ที่เก่ียวข้องให้มากยิ่งขึ้น 
 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดโครงการให้ความรู้เพ่ิมพูนประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพแก่
ศิษย์เก่า (Dent_60_1.5_6.1)  และยังมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการวิจัยแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน  
(Dent_60_1.5_6.2)  นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการที่
คณะทันตแพทย์จัดขึ้นนั้นนอกจากการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้ว การสื่อสารทาง Facebook SWUDAS ก็เป็น
ช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้อย่างดี กลุ่มสมาชิก Facebook SWUDAS ได้แก่นิสิตปัจจุบัน กลุ่มทันตแพทย์
ศิษย์เก่า และคณาจารย์ภายในคณะ ซึ่งมักจะใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆภายในคณะ เช่น การ
ชักชวนศิษย์เก่าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการต่างๆที่คณะ
จัดขึ้น หรือหน่วยงานภายนอกจัด การขอร่วมบริจาคเพ่ือการกุศลอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_1.5_6.1 โครงการอบรมวิชาการเวชศาสตร์ช่องปากระยะสั้น 4 เดือน 
Dent_60_1.5_6.2 โครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_60_1.5_6.3 ตัวอย่างหน้าเพจ SWUDAS 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ  5.00 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

 (1) คุณธรรม จริยธรรม 
 (2) ความรู้ 
 (3)  ทักษะทางปัญญา 
 (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทย์มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม (Dent_60_1.6_2.1) 
 - โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู) (Dent_60_1.6_2.2) 
2.2 ความรู้ 

- โครงการวันวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว (Dent_60_1.6_2.3) 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์  (Dent_60_1.6_2.4)  
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

- โครงการค่ายก้าวแรกสู่การเป็นหมอฟัน มศว  (Dent_60_1.6_2.5)  
- โครงการกีฬาประเพณีหมอฟัน  (Dent_60_1.6_2.6)  

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- โครงการอบรมการสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน  

คณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_60_1.6_2.7) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_1.6_2.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_60_1.6_2.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้คร)ู 
Dent_60_1.6_2.3 โครงการวันวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 
Dent_60_1.6_2.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 
Dent_60_1.6_2.5 โครงการค่ายก้าวแรกสู่การเป็นหมอฟัน มศว 
Dent_60_1.6_2.6 โครงการกีฬาประเพณีหมอฟัน   
Dent_60_1.6_2.7 โครงการอบรมการสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพื่อการ

เรียนการสอนคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทย์มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพส าหรับนิสิต โดยใน 
วันปฐมนิเทศนิสิตปีที่ 1 ได้มีให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดย ชี้ให้เห็นความส าคัญของระบบประกัน
คุณภาพ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ เช่น การประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  
หรือการด าเนินโครงการทางกิจกรรมของนิสิตจะต้องท าแบบประเมิน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ เพ่ือ
สามารถน ามาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ เป็นต้น (Dent_60_1.6_3.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_1.6_3.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 

 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
ผลการด าเนินการ 
 ทุกกิจกรรมเมื่อมีการด าเนินงานแล้วจะมีการประเมินผลความส าเร็จเพ่ือจะน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป  โดยประเด็นที่ใหญ่ที่สุดของการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมคือ การ
ประชาสัมพันธ์ ดังนั้นในการวางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในปีถัดไป จะเน้นที ่

1. ธีม (Theme) ในการจัดงานจะต้องชัดเจน 
2. กลุ่มเป้าหมายในแต่ละงานจะต้องชัดเจน 
3. การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์จะเลือกใช้รูปแบบที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น อาจารย์      

จะประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมภาควิชา หรือนิสิตจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคม 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_1.6_4.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_60_1.6_4.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้คร)ู 
Dent_60_1.6_4.3 โครงการวันวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 
Dent_60_1.6_4.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 
Dent_60_1.6_4.5 โครงการค่ายก้าวแรกสู่การเป็นหมอฟัน มศว 
Dent_60_1.6_4.6 โครงการกีฬาประเพณีหมอฟัน 
Dent_60_1.6_4.7 โครงการอบรมการสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพื่อการ

เรียนการสอน 
Dent_60_1.6_4.8 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
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5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดท าการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ 
KPI ดังรายละเอียดดังนี้  (จากผลประเมินและการสนทนากลุ่มระหว่างนิสิตและอาจารย์) 
วัตถุประสงค์ในการ

จัดกิจกรรม 
KPI ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

1. ส่งเสริมให้นิสิต
เกิดการเรยีนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก
ห้องเรียน 

จ านวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่คณะ
และมหาวิทยาลัย
จัดขึ้น ประจ าปี
การศึกษา  2560 

มีนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
90 ของจ านวน
นิสิต 

- มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯและ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 100 ของจ านวนนิสิต 

-  กิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้รู้จักการท างานร่วมกับผูอ้ื่น 

- ข้อจ ากัดของการท ากิจกรรมนอกหลกัสูตร คือ 
คนสนใจมาท ากิจกรรมน้อยเนื่องจากการเรียนที่
หนักในคณะทันตแพทยศาสตร์  

 
บรรลุผลส าเร็จ 

2. ส่งเสริมให้นิสิต
สร้างกระบวน
ความคิด ในการ
ท างานกับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค ์

การประเมิน
ความสามารถของ
นิสิตเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น 

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินอยู่
ในระดับ  มาก 
(คะแนนระดับ 4) 

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินอยู่ในระดบั   
4.27 คะแนน 
- โครงการบางโครงการ เช่น ค่ายกา้วแรกฯ เป็น
การเลือกประเด็นที่ได้เรียนรู้ในคณะมาจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนมธัยมปลายซ่ึงจ าเป็นต้องอาศัยการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นและความคิดสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับผู้ที่มาร่วม
กิจกรรม 
- ภาระรับผิดชอบของค่ายกา้วแรกฯ คือ นิสิตชั้นปี
ที่ 3 มีข้อจ ากัด 2 เร่ืองหลักๆ คือ ปริมาณงานจาก
การเรียนการสอนที่มปีริมาณมากและไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการลงคลินิกมากอ่น 

 
บรรลุผลส าเร็จ 

3. เพื่อพัฒนานิสิต
ให้บรรลุอัตลักษณ ์9 
ประการ 

การประเมิน
ความสามารถ
เกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมให้เกิดอัต
ลักษณ ์9 ประการ
ของนิสิต มศว 

ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินอยู่
ในระดับ  มาก 
(คะแนนระดับ 4) 

- ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินอยู่ในระดบั  
4.14 คะแนน 
- เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสในเพื่อนร่วมชั้นได้อยู่
ร่วมกัน ท าให้เกิดความสนิทสนมเพิ่มขึ้นจากการที่
ได้สนทนาหรือสื่อสารที่ลึกกว่าการใช้ชีวติในชั้น
เรียน 

 
บรรลุผลส าเร็จ 

4. ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑติ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ 5 ประการ 

จ านวนนิสิตที่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่คณะ
จัดขึ้น ประจ าปี
การศึกษา  2560 

มีนิสิตเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
80 ของจ านวน
นิสิต 

- มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯและ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 100 ของจ านวนนิสิต 

- การสร้างความหมอที่เขา้อกเขา้ใจผู้อื่นนา่จะเป็น
เป้าหมายที่มองแบบองค์รวมในการประเมินข้อนี้ 

 
บรรลุผลส าเร็จ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_1.6_5.1 แผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2560 และแบบสรุปการประเมินแผน

กิจกรรม 
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6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
ผลการด าเนินการ 
 จากผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2560 พบว่าการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา
2560  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ก็จะน าข้อที่ได้คะแนน
น้อยมาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้ 
 หัวข้อ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีส่วนในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้ อยู่ในค่าเฉลี่ย 4.03 
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการรณรงค์การใช้แทปเล็ตเพ่ือการศึกษา โดยได้จัดโครงการอบรมการสร้าง
ความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ทางด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้มากยิ่งขึ้น และครอบคลุม ทุกชั้นปี อีกทั้งในปีการศึกษาถัดไปคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ได้น าระบบ e-leanning มาช่วยส่งเสริมการสอนของคณะ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ  5.00 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ : สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์   จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี (รองคนบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์   จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี (รองคนบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่
เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ ก าหนดไว้ ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของคณะให้กับบุคลากร  ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึง ทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัย 
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิจัยโดยฝ่ายวิจัยของคณะ ฯ ภายใต้การ
บริหารงานของรองวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น
คณะท างานหลัก (Dent_60_2.1_1.1) ท าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนก าหนดนโยบาย
และแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคณะฯ (Dent_60_2.1_1.2) โดยมีผู้ประสานงานวิจัยท าหน้าที่รับ
นโยบายต่าง ๆ มาด าเนินการต่อตามกระบวนการและประชาสัมพันธ์แก่บุคลากร ตามช่องทางเผยแพร่ของ
คณะฯ เช่น บอร์ดในลิฟท์ และหน้าเวปไซต์งานวิจัย (Dent_60_2.1_1.3) โดยคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยฯ 
มีการประชุมเพ่ือให้การบริหารจัดการวิจัยของคณะ ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของคณะ ฯ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Dent_60_2.1_1.4)   
 ระบบและกลไกของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งฝ่ายวิจัยมีอีเมล์ของฝ่ายฯ (dentswuvijai@gmail.com) เพ่ือใช้เป็น
ช่องทางติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ระหว่างฝ่ายวิ จัยและบุคลากรในคณะฯ โดย

mailto:dentswuvijai@gmail.com
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ด า เนิ นการส ารวจและขอ อี เมล์ ของคณ าจารย์ ในคณ ะฯ เพ่ื อความสะดวกในการเข้ าถึ งข้ อมู ล 
(Dent_60_2.1_1.5) และมีหน้าเวปไซด์งานวิจัยของคณะ ฯ เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
วิจัยในด้านต่างๆ (Dent_60_2.1_1.6)  
 ระบบสนับสนุนการวิจัย มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนประเภทต่าง ๆ และจัดสรรทุนเพ่ือ
สนับสนุนการท าวิจัยและกิจกรรมสนับสนุนการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ (Dent_60_2.1_1.7) และมีการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการ งานประชุมต่าง ๆ และแหล่งทุนวิจัยภายนอกอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง (Dent_60_2.1_1.8)   
 การสนับสนุนการท าวิจัยของคณะฯ นอกจากจะจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการท าวิจัยแล้ว คณะฯ ยังมี
งบประมาณสนับสนุนการท าวิจัย ซึ่งข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งขอทุนจะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยพิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยอย่าง
เหมาะสม (Dent_60_2.1_1.9) และมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการวิจัยเพ่ือเป็นฐานข้อมูลการ
ด าเนินการวิจัยของคณะ ฯ (Dent_60_2.1_1.10) ท าให้สามารถติดตามระยะเวลาด าเนินการวิจัยและแจ้ง
เตือนนักวิจัยได้ทันก่อนหมดระยะเวลาด าเนินการ โดยจะมีการแจ้งเตือน-ติดตามผลนักวิจัยเป็นระยะ 
(Dent_60_2.1_1.11) ท าให้นักวิจัยสามารถด าเนินการต่อทุนวิจัยได้ทันในระยะเวลาทุกโครงการ ฯ   
 การสนับสนุนการจัดการการงานวิจัย งานวิจัยทางทันตกรรมส่วนใหญ่เป็นการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยประจ าคณะทันต
แพทยศาสตร์ เพ่ือพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยทางทันตกรรมโดยเฉพาะ (Dent_60_2.1_1.12) ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลการด าเนินการจริยธรรมในการท าวิจัยของคณะฯ และศึกษาแนวทางปฏิบัติ
ต่อการด าเนินการจริยธรรมในการท าวิจัยประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว โดยได้รวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินการทางด้านจริยธรรมของคณะฯ ได้แก่ เอกสารความรู้ ขั้นตอน รวมถึงแบบฟอร์มในการขอจริยธรรม 
เผยแพร่ทางหน้าเวปไซด์งานวิจัย (Dent_60_2.1_1.13) 
 ระบบการจัดการผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ และการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน เพ่ือให้องค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยเป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์นั้นมีวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว 
เป็นช่องทางในการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย โดยได้ผ่านการประเมินคุณภาพ อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่  1 และ อยู่ ในฐานข้อมูล ACI (Asean citation index) มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็น
ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และมีเวปไซด์วิทยาสารทันต
แพทยศาสตร์ มศว ระบบออนไลน์  (http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj) เพ่ือใช้ เป็น
ช่ อ งท างใน การ เผ ยแพ ร่ ผล งาน ท างวิ ช าการได้ อ ย่ า งก ว้ า งขวางและง่ ายต่ อ ก าร เข้ าถึ งยิ่ งขึ้ น 
(Dent_60_2.1_1.14) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_2.1_1.1 ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์  

Dent_60_2.1_1.2 แผนการด าเนินงานและแผนกลยุทธ์ของฝ่ายวิจัย 

Dent_60_2.1_1.3 เวปไซต์งานวิจัยคณะฯ 

Dent_60_2.1_1.4 รายงานการประชุมฝ่ายวิจัย 

Dent_60_2.1_1.5 อีเมล์ของฝ่ายวิจัย 

Dent_60_2.1_1.6 เวปไซต์งานวิจัยคณะฯ 

Dent_60_2.1_1.7 ประกาศทุนทางการวิจัยประเภทต่างๆ 

Dent_60_2.1_1.8 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านการวิจัยต่างๆ  

Dent_60_2.1_1.9 ค าสั่ง คณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจ า
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

Dent_60_2.1_1.10 ฐานข้อมูลวิจัยคณะฯ  

Dent_60_2.1_1.11 หนังสือติดตามการด าเนินงานวิจัยที่ได้รับทุน  

Dent_60_2.1_1.12 คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัย ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

Dent_60_2.1_1.13 เวปไซต์งานวิจัยคณะฯ หน้าจริยธรรมในการท าวิจัยคณะฯ 

Dent_60_2.1_1.14 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว และเวปไซด์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มศว ระบบออนไลน์ 

 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ 
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
 
ผลการด าเนินการ 

 ห้องปฏิบัติการการวิจัย เพื่อสนับสนุนการท าวิจัยและความต้องการท าวิจัยทางทันตกรรมสาขา
ต่างๆ ได้แก่ 
- ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ทีห่้องวิจัย ชั้น 2 (ส่วนกลาง) 

(Dent_60_2.1_2.1) 
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- ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ที่ห้องวิจัย ชั้น 2 (สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก) 
(Dent_60_2.1_2.2) 

- ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางทันตวัสดุศาสตร์ ที่ชั้น9 (ส่วนกลาง) (Dent_60_2.1_2.3)  
- ห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก ที่ชั้น10 (สังกัดภาควิชาโอษฐวิทยา) (Dent_60_2.1_2.4) 
- ห้องปฏิบัติการแต่ละห้องจะมีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบประจ าห้องปฏิบัติการ ให้ค าแนะน า และความ

ช่วยเหลือการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด (Dent_60_2.1_2.5) 
- มีการให้บริการทางงานวิจัย โดยให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง เพ่ือ

สนับสนุนงานวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต (Dent_60_2.1_2.6) 
- มีระบบการจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการจองตารางการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัย  โดยผู้ที่

ต้องการใช้งานห้องวิจัยและเครื่องมือวิจัย สามารถจองเครื่องมือในแบบขอใช้บริการของแต่ละห้อง
ปฏิบัติ เพ่ือให้สามารถท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย โดยไม่เกิดการซ้ าซ้อน
(Dent_60_2.1_2.7) 

- มีการบ ารุงรักษาและตรวจเช็คสภาพเครื่องมือให้พร้อมใช้งานและมีความเที่ยงตรงอย่างสม่ าเสมอ 
(Dent_60_2.1_2.8) 

 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัยทางทันตกรรม ที่ห้องสมุดคณะฯ ชั้น 14  และหน้าเวปไซด์งานวิจัยของ

คณะฯ (Dent_60_2.1_2.9) 
- มีส่วนเชื่อมโยงของเวปไซด์หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับวิจัย  เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการ

เข้าถึงในการค้นคว้าข้อมูล (Dent_60_2.1_2.10) 
- รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้แจ้งข้อมูลกับทางหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอ

ขอให้มีการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น และให้ครอบคลุมวารสารทางวิชาการ
สาขาทันตแพทยศาสตร์ที่ต้องการ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา หลังจากที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ได้เสนอขอให้เพ่ิมเติมฐานข้อมูลทางทันตกรรมกับกรรมการทรัพยากรสารสนเทศของ
หอสมุดกลางแล้ว ได้มีการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์เพ่ิมเติม ท าให้อาจารย์และนิสิต
ทันตแพทย์มีช่องทางสืบค้นได้หลากหลายตามความต้องการ จากผลการด าเนินการดังกล่าวจึงท า
ให้คณาจารย์และนิสิตของคณะฯ สามารถเข้าถึงวารสารทางวิชาการ  ที่ต้องการได้อย่าง
สะดวกสบายและลดต้นทุนในการสืบค้นข้อมูลได้มากข้ึนกว่าเดิม (Dent_60_2.1_2.11) 

 

 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน สร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ 
ในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้หารือในที่ประชุม และ

ได้ก าหนดแนวทาง ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของคณะฯ ซึ่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ ได้ให้ความเห็นถึงระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ เนื่องจากที่ผ่านมา
ทางคณะฯ ยังไม่มีการจัดการของเสียที่ชัดเจน ที่ผ่านมามีการด าเนินการเพียงแค่รวมรวมและน าของเสียไปฝาก
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เพ่ือท าลายกับคณะแพทย์ศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ และได้มีการหาข้อมูลของบริษัทรับจัดการของเสียเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป (Dent_60_2.1_2.12) 

จากที่คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ยื่นขอรับการตรวจประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ห้องปฏิบัติการวิจัย ต่อคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน เข้าตรวจประเมิน
ห้องปฎิบัติการชีววิทยาช่องปาก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จากนั้นทางคณะฯ และภาควิชาที่รับผิดชอบ
ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจฯ มาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยให้ได้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (Dent_60_2.1_2.13) 

คณะฯ ได้ส่งหัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยาและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง ไปเข้าร่วม
อบรม ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ส าหรับน ามาใช้บริหารจัดการด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น (Dent_60_2.1_2.14) 

นอกจากนี้ ระบบความปลอดภัยในการวิจัยและห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ยังคงมีการ
ด าเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 

- มีการก าหนดข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ค าเตือนการใช้งานอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตราย มีระบบตัดไฟ และระบบส ารองไฟส าหรับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทดลอง ตู้ปลอดเชื้อ มีอุปกรณ์
ป้องกันพ้ืนฐานเพ่ือลดการปนเปื้อนเชื้อและสารเคมีสู่ร่างกายและสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ป้องกันภัยพ้ืนฐาน
หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ข้ึน เป็นต้น (Dent_60_2.1_2.15) 
  - มีนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ ให้ค าแนะน าการใช้เครื่องมือสาธิตวิธีการใช้งานตาม
มาตรฐาน แนะน าวิธีป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างท างาน และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการ
ท าวิจัย (Dent_60_2.1_2.16) 
 - มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ แนวทางปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
ช่องทางศึกษาความรู้ และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันตนเองและสิ่งแวดล้อมของผู้วิจัย 
โดยเผยแพร่ไว้ทางหน้าเวปไซด์ งานวิจัยคณะฯ (Dent_60_2.1_2.17) 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 ในปีการศึกษา 2560 มีการจัดโครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 
2561 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้น และมีทัศนคติที่ดี
ต่อการท าวิจัย รูปแบบการจัดงานจะคล้ายกับงานประชุมวิชาการ มีการแสดงผลงาน มีการบรรยายความรู้ที่
เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยจากผู้ที่มีประสบการณ์สูงหรือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย  เพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกันในความก้าวหน้าของวิชาการทันตแพทยศาสตร์ การจัดโครงการแบ่งเป็นสองช่วง  
 ช่วงเช้า เป็นการประกวดผลงานวิจัยของนิสิต ชั้นปีที่ 4 มีการจัดแสดงผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์
ภาษาอังกฤษ และมีการน าเสนอผลงาน (oral presentation) และตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษ และได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ท าวิจัยจากภายนอกหน่วยงาน มาท าการตัดสินและวิจารณ์ผลงานผลงานวิจัย 
เพ่ือคัดเลือกที่มีคุณภาพ ไปประกวดผลงานวิจัยและเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือ
แสดงศักยภาพทางด้านการวิจัยของคณะฯ  
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 ช่วงบ่าย มีการบรรยายความรู้ทางงานวิจัย เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิด
ความคิดและค าถามวิจัยอันเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของคณาจารย์ในคณะฯ 
ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการวิจัยในอนาคตตามความเหมาะสมได้ คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยของคณะฯ
มีความเห็นว่าหากจะมุ่งถึงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้ดีขึ้นและมีมาตรฐานนั้น ควรให้ความรู้ที่เป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับสร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐานด้วย จึงเห็นว่าสถิติทางการวิจัยนั้นเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งต่อการท าวิจัย 
ดังนั้นจึงก าหนดหัวข้อ โดยเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านสถิติวิจัย ได้แก่ อาจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล 
จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทาง
งานวิจัย หัวข้อ “สถิติกับงานวิจัยทางทันตแพทย์”  จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับการตอบรับจาก
คณาจารย์และนิสิตเป็นอย่างดี สร้างเสริมบรรยากาศด้านการวิจัยที่ดีของคณะฯ (Dent_60_2.1_2.18) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_2.1_2.1 ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) ชั้น2  

Dent_60_2.1_2.2 ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ชั้น 2  

Dent_60_2.1_2.3 ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางทันตวัสดุศาสตร์ ชั้น9  

Dent_60_2.1_2.4 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก ชั้น10  

Dent_60_2.1_2.5 ข้อมูลเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าระหว่างการท าวิจัย 

Dent_60_2.1_2.6 เอกสารการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานทางงานวิจัย  

Dent_60_2.1_2.7 การจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการจองตารางการใช้พื้นที่และห้องวิจัย 

Dent_60_2.1_2.8 ผลการสอบเทียบเครื่องมือวิจัย เพื่อควบคุมประสิทธิภาพเครื่องมือ 

Dent_60_2.1_2.9 ห้องสมุดคณะฯ ชั้น 14  และหน้าเวปวิจัย 

Dent_60_2.1_2.10 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่หน้าเวปไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะฯ 

Dent_60_2.1_2.11 ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ และทันตแพทย์เฉพาะทาง 
บนเวปไซด์ส านักหอสมุดกลาง 

Dent_60_2.1_2.12 รายงานการประชุมของฝ่ายวิจัยฯ 

Dent_60_2.1_2.13 การปรับปรุงห้องปฏิบัติการชั้น 10 

Dent_60_2.1_2.14 บุคลากรของคณะฯ ไปอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

Dent_60_2.1_2.15 ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ 

Dent_60_2.1_2.16 การสาธิตการใช้อุปกรณ์วิจัย 

Dent_60_2.1_2.17 เผยแพร่ความรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่หน้าเวปงานวิจัยคณะฯ 

Dent_60_2.1_2.18 สรุปโครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ และเอกสารประกอบ 
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3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณ 
ในการท าวิจัย งบประมาณเงินรายได้สนับสนุนการวิจัย แผนงาน:บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ผลผลิต : 
โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ งบเงินอุดหนุน จาก 5% เงินรายได้  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 663,660 บาท  และทุนวิจัยจากงบประมาณเงิน
รายได้โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 จ านวน 2,004,400 บาท 
(Dent_60_2.1_3.1) มีการประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ
ละ 2 รอบ (Dent_60_2.1_3.2) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งขอพิจารณาทุน มีการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ และถูกพิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการวิจัยอย่าง
เหมาะสม (Dent_60_2.1_3.3) ในปีงบประมาณ 2561 นี้ มีผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการ
วิจัยประเภททุนรายได้คณะฯ และได้รับพิจารณาให้ทุน จ านวน 8  โครงการ เป็นเงินที่พิจารณาให้ทุนอุดหนุน
การท าวิจัย ทั้งสิ้น 1,142,000 บาท (Dent_60_2.1_3.4) 
 นอกจากนี้คณะฯ ยังมีทุนอุดหนุนงานวิจัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือสร้างและขยายโอกาสในการท าวิจัยเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะฯ เล็งเห็นว่างานวิจัยนิสิตนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ใน
การเริ่มต้นพัฒนางานวิจัยและศักยภาพของนักวิจัยทั้งนิสิตและอาจารย์ผู้ควบคุมการท าวิจัยได้ ซึ่งอาจเกิดจาก
การวิจัยขนาดเล็ก และงานวิจัยพื้นฐาน สะสมองค์ความรู้ต่อยอดเป็นล าดับ เพ่ือขยายขนาดการแก้ปัญหาวิจัย
ในระดับท่ีใหญ่หรือกว้างขึ้น อันจะน าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสังคมใน
อนาคตต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Dent_60_2.1_3.5) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_2.1_3.1 แผนงบประมาณฝ่ายวิจัย รายงานการประชุมของฝ่ายวิจัยคณะฯ  

Dent_60_2.1_3.2 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ 

Dent_60_2.1_3.3 รายงานการประชุมพิจารณาทุนของคณะฯ 

Dent_60_2.1_3.4 สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ 

Dent_60_2.1_3.5 หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนวิจัยนิสิตทุกระดับชั้น และเอกสารประกอบ 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ 

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มีการสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะฯ ไปเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมการ
ประชุมวิชาการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิทยาการด้านทันตแพทย์เพ่ือน ามาพัฒนาการ เรียน
การสอนและการท าวิจัยอย่างสม่ าเสมอ (Dent_60_2.1_4.1) ส าหรับคณาจารย์ที่ประสงค์จะไปน าเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ โดยเบื้องต้นจะสนับสนุนให้คณาจารย์ผู้ต้องการไปน าเสนอผลงานต่างประเทศ  
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ยื่นเรื่องขอทุนจากทุนน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุมัติ
วงเงินให้มากกว่าทางคณะฯ (Dent_60_2.1_4.2) แต่ถ้าหากคณาจารย์ของคณะฯ ได้รับพิจารณาทุนไม่เต็ม
วงเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย หรืองบของมหาวิทยาลัยหมดลง จะเปิดโอกาสให้ยื่นความจ านงขอรับทุน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของคณะฯ โดยคณะฯ จะสมทบให้เพ่ิมเติมหรือพิจารณาให้ทุนสนับสนุนตามกรณี
ทั้งนี้เพ่ือสนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสที่ดีในการไปเสนอผลงานเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างราบรื่น ในปี
การศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ 2561) มีคณาจารย์ยื่นข้อเสนอขอทุนน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 7 ราย แต่มีผู้ไม่ได้รับทุนจ านวน 2 ราย ทางคณะฯ ได้ด าเนินการจัดหาแหล่งทุนอ่ืนๆให้ 
และสมทบเพ่ิมเติม ให้แก่นักวิจัยได้สามารถเดินทางไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ ด้วยงบประมาณที่
เพียงพอได้ (Dent_60_2.1_4.3) 
 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนทุนค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง แก่คณาจารย์และนิสิตที่ประสงค์ไปเข้า
ร่วมการประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 16 ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ระหว่าง วันพุธที่ 18 ถึง วันศุกร์ที่ 20 
กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือสร้างและขยายโอกาสให้อาจารย์
และนิสิตที่ประสงค์น าเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย (Dent_60_2.1_4.4) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับทุน และช่องทางขอทุนตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ทุนมหาวิทยาลัย) เป็น
ประจ าทุกปีงบประมาณทางหน้าเวปไซด์งานวิจัยคณะฯ ส าหรับในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ที่มีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ยื่นขอรับทุนตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย จ านวน ...8... ราย 
(Dent_60_2.1_4.5) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_2.1_4.1 การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและการประชาสัมพันธ์แหล่งทุน

สนับสนุนการไปเสนอผลงาน 
Dent_60_2.1_4.2 เกณฑ์การพิจารณารับทุนน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 

Dent_60_2.1_4.3 สรุปรายการผู้ยื่นขอรับทุนน าเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และการ
สนับสนุนทุนไปน าเสนอของคณะฯ เพ่ิมเติม 

Dent_60_2.1_4.4 วาระการประชุมของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการสนับสนุน
ค่าลงทะเบียนแก่คณาจารย์และนิสิตที่ไปร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

Dent_60_2.1_4.5 การประชาสัมพันธ์ ประกาศรับทุนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
และสรุปรายชื่อผู้ยื่นขอรับทุน 
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการส่งรายชื่อและสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรม
ความรู้ที่สามารถน ามาเพ่ิมสมรรถนะในการท าวิจัย ดังนี้ 
 มีอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยส าหรับเตรียมเขียนขอผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 1 ราย  
ได้แก่ ผศ.ทพญ.ปิยะนารถ เอกวรพจน์ เข้าร่วมอบรมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาศักยภายการวิจัย ในหัวข้อ"ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" 
เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ระยอง จังหวัดระยอง เพ่ือน ามาร่างค าขอสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตรเรื่องใหม่และด าเนินการยื่นค าขอในปีการศึกษา 2560 (Dent_60_2.1_5.1)    
 คณะฯ มีการส่งอาจารย์และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัย  ประจ าคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 7 ราย ได้แก่ 1. ผศ.ทพญ. นงลักษณ์  สมบุญธรรม 2. รศ.ดร.ทพญ. นิรดา ธเนศวร  
3. อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์  4. อ.ทพญ. อรศรี  ก าจรฤทธิ์  5. อ.ดร.ทพญ. สิริลักษณ์  ตีรณธนากุล  
6. อ.ทพ.กิตติธัช มงคลศิวะ 7. อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์  เข้าร่วมอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักจริยธรรมพ้ืนฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์และด้านสังคมศาสตร์” วันที่ 23 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี  โดย
วิทยากร จาก ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical Review Committee in 
Thailand : FERCIT) น าทีมบรรยายโดย ประธาน FERCIT (ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาดา สืบหลินวงศ์) เพ่ือ
เสริมทักษะในการท าวิจัยที่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ และเพ่ิมพูนความรู้ทางการพิจารณาจริยธรรมในการท า
วิจัยให้เป็นปัจจุบัน (Dent_60_2.1_5.2)   
 มีอาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร 2 ท่าน ได้แก่ อ.ทพญ. อรศรี ก าจรฤทธิ์ และผศ.ดร.ทพญ.  
สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “หลักสูตรการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิก
ที่ดี (Good Clinical Practice : GCP)” โดยคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าใน
มนุษย์ และสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยายบัว
ศรี ส านักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เพ่ือฝึกอบรมและสร้างความ
เข้มแข็งให้คณะกรรมการจริยธรรมฯ ผู้ประเมิน ตลอดจนนักวิจัยได้ทราบถึงหลักการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย
ตามหลักสากล ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้ปฏิบัติตามหลักการท าวิจัยที่ดี 
(Dent_60_2.1_5.3)   
 นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลนักวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
ประจ าปี 2561 คัดเลือกโดยฝ่ายวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ พิจารณาจากผลงานของนักวิจัยของคณะฯที่มี
ผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และเป็นนักวิจัยที่ผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่นักวิจัย
ที่มีผลงานดีเด่นและดีเยี่ยมในด้านต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศในเชิงบวกในการ
ท าวิจัยภายในคณะฯ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการท าวิจัยของนักวิจัยภายในคณะที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจัดพิธี
มอบรางวัลในงานวันวิจัย ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเผยแพร่ทางหน้าเวปไซด์ฝ่ายวิจัยคณะฯ 
(Dent_60_2.1_5.4) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_2.1_5.1 ข้อมูลอาจารย์เข้าร่วมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาฯ 

Dent_60_2.1_5.2 ข้อมูลอาจารย์เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักจริยธรรมพ้ืนฐานฯ 

Dent_60_2.1_5.3 ข้อมูลอาจารย์เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรม Good Clinical Practice : GC 

Dent_60_2.1_5.4 ข้อมูลนักวิจัยดีเด่นที่หน้าเวปไซด์งานวิจัย คณะฯ 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และ

ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
ผลการด าเนินการ 
 กลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางกลไกในการด าเนินการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนการด าเนินการในระดับคณะ ฯ จะมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
และผู้ประสานงานวิจัยท าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือ ดูแลด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในปี 2560 มีผู้ที่ได้รับรองอนุสิทธิบัตร จ านวน 3
ผลงาน ได้แก่ 1. วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่มด้วยตัวเองและกรรมวิธีการผลิต เลขทะเบียนอนุสิทธิบัตร 12426 
ชื่ อผู้ ป ระดิ ษฐ์  ผศ .ด ร .ทพญ .ณ ปภา เอ่ี ยมจิ รกุ ล  และ ผศ .ดร .ทพญ .ปิ ยะนารถ  เอกวรพจน์ ”( 
Dent_60_2.1_6.1) 2. เทคโนโลยีวัสดุยึดติดเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน เลขทะเบียนอนุสิทธิบัตร 12425
ชื่อผู้ประดิษฐ์ ผศ.ดร.ทพญ. ปิยะนารถ เอกวรพจน์ (Dent_60_2.1_6.2) 3. วัสดุอุดฟันชนิดเรซินคอมโพสิต
และกรรมวิธีการผลิต เลขทะเบียนอนุสิทธิบัตร 12424 ชื่อผู้ประดิษฐ์ผศ.ดร.ทพญ. ปิยะนารถ เอกวรพจน์ 
(Dent_60_2.1_6.3) และในปี 2560 มีผู้ยื่นขอด าเนินการทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องใหม่ จ านวน 5 ผลงาน 
(Dent_60_2.1_6.4) 
 ทั้งนี้ยังได้ท าการสร้างส่วนเชื่อมโยง ที่หน้าเวปไซด์งานวิจัยไปยังหน้าเวปไซด์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(Dent_60_2.1_6.5) เพ่ือเป็นช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงและการเพ่ิมพูนความรู้แก่คณาจารย์ที่สนใจ และ
ยังเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาความรู้ทางงานวิจัยเพ่ือเป็นช่องทางในการเพ่ิมความรู้แก่นักวิจัยที่มี
ผลงานและจะขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ซ่ึงข้อมูลนี้ได้รับอนุญาติจากวิทยากร ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เคยให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่คณะฯ อนุญาต 
ให้สามารถเผยแพร่เพ่ือเกิดประโยชน์ทางการศึกษาได้ โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นเพ่ือได้ทางหน้าเวปไซด์
งานวิจัย (Dent_60_2.1_6.6) 

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2560 “ตุ๊กตาหนูรักหมอฟัน” ซึ่งได้รับลิขสิทธิ์ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ศ
7.14594 ลั กษณ ะงานศิ ลปประยุ กต์  ลงวันที่  31 ตุ ล าคม 2555 โดยมี ผู้ ส ร้ างสรรค์ ผลงาน ได้ แก่ 
ผศ. ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ อ. ทพญ. เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา และ อ. ทพญ. วัลลภิษฐ์ สุคนธชาติ 
ได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ในวันที่  26 สิงหาคม 2560 เพ่ือขอผลิตตุ๊กตา ทาง 
คณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้ มอบหมายสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดูแลเรื่องการด าเนินการด้านธุรกิจของลิขสิทธิ์ดังกล่าว เพ่ือผลิตผลงาน จ านวน 200 ตัว และมีการลงนาม
สัญญาในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (Dent_60_2.1_6.7 และ Dent_60_2.1_6.8 ) 
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ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน น .ส. จงคิด ฑีฆะพันธ์ (ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัด
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว) ได้รับรางวัลด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น จากการท า
โครงการวิจัย “ฝาครอบถอดเข็ม...ป้องกันเข็มต า” และรางวัลพนักงานดีเด่นประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และจะมีการน าเสนอชื่อเข้าพิจารณาในระดับประเทศต่อไป (Dent_60_2.1_6.9) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_2.1_6.1 ผลงานที่ได้รับรองอนุสิทธิบัตร 

Dent_60_2.1_6.2 ผลงานที่ได้รับรองอนุสิทธิบัตร 

Dent_60_2.1_6.3 ผลงานที่ได้รับรองอนุสิทธิบัตร 

Dent_60_2.1_6.4 สรุปผลงานที่ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

Dent_60_2.1_6.5 ส่วนเชื่อมโยงที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

Dent_60_2.1_6.6 ข้อมูลความรู้เผยแพร่ไว้ส าหรับศึกษา ที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

Dent_60_2.1_6.7 หนังสือขอลดหย่อนค่าลิขสิทธิ์ 

Dent_60_2.1_6.8 สัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ เรื่องการผลิต “ตุ๊กตาหนูรักหมอฟัน” 

Dent_60_2.1_6.9 บันทึกข้อความ น.ส.จงคิด ฑีฆะพันธ์ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ  5.00 

 

อภิธานศัพท์ : 
ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสาร
หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
ผลผลติ และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน ที่มา : ค าอธิบายเพ่ิมเติม คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
 ในการประเมินเกณฑ์ข้อ 5 – 6 ถ้ามีระบบของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว คณะไม่ต้องท าอีก แต่ควรเขียน
ว่าคณะท าอะไรบ้าง เพ่ือให้เป็นไปตามระบบที่สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์   จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี (รองคนบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์   จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี (รองคนบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดย
เกณฑ์การประเมินเฉพาะคณะกลุ่ม ค1 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 
 

2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้  = 
 

 
  

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ผลการด าเนินงาน 
ที ่ ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยวัด ผลการ

ด าเนินงาน 
1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2,600,200.00  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 623,413.00  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 59.50  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
4 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
5 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 14  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
6 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ -  
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
7 รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
3,223,613.00  

8 รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 59.50  
9 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
53,282.86  

หมายเหตุ : 
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษาและนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ 

ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
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3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่
ปรากฏ กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนของผู้วิจัยของแต่ละคณะ 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร
สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน จ านวน 3,223,613 บาท เป็นเงินสนับสนุนภายในหน่วยงาน จ านวน  2,600,200 บาท 
และเป็นเงินสนับสนุนภายนอกหน่วยงาน จ านวน 623,413 บาท โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 59.5 คน (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ 
54,178.37 บาท/คน เมื่อเทียบจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน จึงคิดเป็น  1.50  คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
รายการหลักฐาน 
ตารางท่ี 1 สรุปข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ปีการศึกษา พ.ศ.2560 

ที่ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยที่ได้รบัทุน แหล่งทุน 

จ านวนเงินสนับสนุน 
(บาท) ระยะเวลาการ

รับทุน  
รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

1 รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธน
ธรวงศ์ 100% 

งานวิจัยเพือ่พัฒนาอปุกรณ์
ควบคุมท่าทางและศึกษา
ความสัมพันธก์ับค่าจุดศูนยก์ลาง
แรงดัน เลขที่สัญญา584/2560 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

           
180,000  

  สิงหาคม 2560 - 
กรกฎาคม 2561 

Dent_60_2.2_1.1 

2 อ.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณ
ฑา 50%  
อ.ทพญ.ศศินันท์ ครรชนะ
อรรถ 20%  
อ.ทพญ.จามรี เสมา 20% 
รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ 
เหล่าศรีสิน 10% 

ความสัมพันธ์ระหวา่งโรคปริทันต์
อักเสบและโรคหวัใจและหลอด
เลือดในกลุมคนไทย:การศึกษาที่
จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง เลขที่สัญญา
584/2560 

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

           
180,000  

  สิงหาคม 2560 - 
กรกฎาคม 2561 

Dent_60_2.2_1.2 

3 รศ.ดร.ทพญ.พรสวรรค์ ธน
ธรวงศ์ 100 % 

โมเดลคอมพิวเตอร์เพื่อการ
พยากรณ์ความจ าเป็นในการรักษา 
ทางทันตกรรมจัดฟันเฉพาะบุคคล 

งบประมาณ
เงินรายได้ (เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล) 

           
539,200  

  พฤศจิกายน 
2560 ถึง ตุลาคม 
2561 

Dent_60_2.2_1.3 

4 ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะนารถ 
เอกวรพจน ์100% 

การพัฒนาน้ ายาฟอกสฟีันที่มี
ประสิทธิภาพสูงและมีอาการ
ข้างเคียงต่ าส าหรับการฟอกสีฟัน
ในคลินิก 

งบประมาณ
เงินรายได้ (เงิน
อุดหนุนจาก
รัฐบาล) 

           
559,000  

  พฤศจิกายน 
2560 ถึง ตุลาคม 
2561 

Dent_60_2.2_1.4 
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5 อ.ดร.ทพญ.จารุมา ศักดิ์ดี 
100% 

ผลการก าจัดเชื้อของยาปฏิชวีนะ
ในคลองรากฟัน 

งบประมาณ
เงินรายได้คณะ
ทันต
แพทยศาสตร์ 

           
100,000  

  มิถุนายน 2561 - 
พฤษภาคม 2562 

Dent_60_2.2_1.5 

6 ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา เอี่ยม
จิรกุล 55% 
ผศ.ดร.ทพญ.ปิยะนารถ 
เอกวรพจน ์45% 

ผลของการเติมวัสดุอัดแทรกต่อ
คุณสมบัติทางกลของวัสดุก่อแกน 

งบประมาณ
เงินรายได้คณะ
ทันต
แพทยศาสตร์ 

           
100,000  

  มิถุนายน 2561 - 
พฤษภาคม 2562 

Dent_60_2.2_1.6 

7 ผศ.ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชล
เพ็ชร์ 100% 

การศึกษาผลของนมอัลมอนด์ต่อ
ความมีชีวิตและการท าหน้าที่ของ
เซลล์ไฟโบบลาสท์เอ็นยึดปริทันต์
ในสภาวะจ าลองฟันที่หลุดออก
จากเบ้า 

งบประมาณ
เงินรายได้คณะ
ทันต
แพทยศาสตร์ 

           
100,000  

  มิถุนายน 2561 - 
พฤษภาคม 2562 

Dent_60_2.2_1.7 

8 ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน 
100% 

การเปรียบเทียบประสิทธภิาพของ
ไฟล์นิกเกิลไทเทเนียมชนิดหมุน
ด้วยเครื่องในการก าจัดกัตทาเพ
อร์ชาเพื่อการรักษาคลองรากฟัน
ซ้ า 

งบประมาณ
เงินรายได้คณะ
ทันต
แพทยศาสตร์ 

           
117,000  

  มิถุนายน 2561 - 
พฤษภาคม 2562 

Dent_60_2.2_1.8 

9 ผศ.ดรทพญ.มานิสา ศรีชล
เพ็ชร์ 60%  
อ.ทพ.กิตติ์วัตร กิตติ์เรือง
พัชร 40%  

การศึกษาความเป็นพิษของวัสดุ
ห้ามเลือดจากอนุพันธ์ไคโตซานต่อ
เซลล์จากเนื้อเยื่อในช่องปากของม
นุษย ์

งบประมาณ
เงินรายได้  
โรงพยาบาล
ทันตกรรม 
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

           
125,000  

  มิถุนายน 2561 - 
พฤษภาคม 2562 

Dent_60_2.2_1.9 

10 รศ.ดร.ทพญ.นิรดา ธเนศวร 
40% 
รศ.ดร.ทพ.สรสัณห์ รังสิยา
นนท์ 60% 

การพัฒนาไฮโดรเจลแบบฉีดที่มี
ความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับ
เซลล์กระดูกเพื่อการน าส่งยา 

งบประมาณ
เงินรายได้  
โรงพยาบาล
ทันตกรรม 
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

           
200,000  

  มิถุนายน 2561 - 
พฤษภาคม 2562 

Dent_60_2.2_1.10 

11 ผศ.ดร.ทพญ.ภาวิณีย ์
ปฏิพัทธว์ุฒิกุล ดิดรอน 
100% 

ความต้านทานการสึกเหตวุัตถุ 2 
ชนิดของวัสดุบูรณะฟันที่ขึ้นรูป
ด้วยแคดแคมในห้องปฏบิัติการ 

งบประมาณ
เงินรายได้  
โรงพยาบาล
ทันตกรรม 
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

           
200,000  

  มิถุนายน 2561 - 
พฤษภาคม 2562 

Dent_60_2.2_1.11 

12 อ.ทพญ. อุษณีย ์ปึงไพบูลย์ 
100% 

ความต้านทานต่อความล้าทาง
ห้องปฏิบัติการของหลักยึดราก
เทียมแบบเหวีย่งด้วยโลหะผสม 3 
ชนิด 

งบประมาณ
เงินรายได้  
โรงพยาบาล
ทันตกรรม 
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

           
200,000  

  มิถุนายน 2561 - 
พฤษภาคม 2562 

Dent_60_2.2_1.12 
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13 1. ศ.ทพ.ดร.นพคุณ วงษ์
สวรรค์ (มหิดล)  
2.รศ.ทพญ.เพชรรัตน์ ไกรว
พันธุ์ (มหิดล)  
3.ผศ.ดร.ทพญ. กนิษฐา กิจ
สมานมิตร(มหิดล)  
4. รศ.ดร.ทพญ.อรพินทร์ 
อัจฉรานุกูล (มศว) 
5. รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วน
จันทรรักษ์ (เชียงใหม่) 

 โครงการ: การศึกษาคุณสมบัติ
ของใยประสาทในฟันมนุษย์และ
การศึกษาทางคลินิกผลการใช้วิธี
อออนโตโฟรีซีสให้เนื้อเยื่อในโพรง
ฟันชา ระยะเวลา 3 ปี  สกว. 
สัญญาเลขที่ BRG5980007 
งบประมาณทั้งโครงการ ได้รับ
สนับสนุนเท่ากับ 1,730,000 บาท/
3ปี ผู้ร่วมโครงการ 5  ราย คิดเป็น 
รายละ 115,333 บาท ต่อคน/ปี  

ทุนวิจัย สกว . 
ทุนองค์ความรู้
ใหม่ที่เป็น
พื้นฐานต่อการ
พัฒนา 

         
115,333  

15 มิถุนายน 
2559 ถึง 14 
มิถุนายน 2562 
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14 . รศ.ดร.ทพญ.อรพินทร์ 
อัจฉรานุกูล 100% 

โครงการ:การพัฒนาและ
ตรวจสอบความถูกต้องของวธิีการ
ใหม่ในการศึกษาสภาพการซึมผ่าน
ได้ของผิวเคลือบฟันเชิงปริมาณใน
ห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 ปี  
สกว. สัญญาเลขที ่RSA6180038 
งบประมาณรวม 1,380,000 บาท/
3ปี คิดเป็น 460,000 บาท/ปี 

ทุนวิจัย 
ส านักงาน
กองทุน
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 
ทุนพัฒนา
นักวิจยั 

         
460,000  

31 พฤษภาคม 
2561 ถึง 30 
พฤษภาคม 2564 
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15 อ.ทพญ.ศศิวิมล อภวิัฒน์ 
100% 

การวิจยัประเมินประสิทธิผล
โครงการป้องกันนักสูบบุหรีห่น้า
ใหม่ในนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที ่
5-6 โนโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ทันตแพทย
สมาคมแห่ง
ประเทศไทยฯ 
(โครงการทันต
แพทย์ไทยต้าน
ภัยยาสูบ) 

           
48,080  

พฤศจิกายน 
2560 ถึง 
กรกฎาคม 2561 
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        2,600,200          623,413            

เงินทุนวิจัยหรือที่คณะฯได้รบัจากแหลง่ทุนภายใน เท่ากบั 2,600,200     บาท 

เงินทุนวิจัยหรือที่คณะฯได้รบัจากแหลง่ทุนภายนอก เท่ากับ 623,413         บาท 

รวมเงินทุนวิจัยที่คณะฯได้รับในปีการศึกษา 2560 เท่ากับ 3,223,613       บาท 

จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 59.5              คน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ 

 54,178.37 บาท/คน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก าหนดคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
คะแนนที่ได้ เท่ากบั 

1.50 คะแนน 

 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

180,000.00 บาท/คน 3,223,613.00 59.50 54,178.37  1.50 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์   จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี (รองคนบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ดร.ทพญ.ปรมาภรณ์   จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี (รองคนบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์) 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 โดยเกณฑ์เฉพาะคณะ กลุ่ม ค1 แบ่งกลุ่มตามสามารถ ดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ตามสูตร 

 
 
 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 
 
  

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
 ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ 
 ของอาจารย์และนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

X 5 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

X 100 
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ผลการด าเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 29.60 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 73.50 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 

40.27 

 
ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

ล าดับที ่ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

จ านวน
ชิ้นงานในปี
การศึกษา 

2560 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าทั้งหมด (คน) 73.5  

 
 - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  (คน) 73.5  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจรงิ  (คน) 60.5  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  (คน) 13  

2 บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

(ชิ้นงาน) 

0.2 

5 1.0 

 - บทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.2 - - 

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

(ชิ้นงาน) 

0.4 

- - 

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

กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่ออกประกาศ 

0.4 - - 

- ผลงานที่ได้รบัการจดอนุสิทธบัตร 0.4 7 2.8 

 

4 

- บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

(ชิ้นงาน) 

0.6 

1 0.6 

- บทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

 

0.6 - - 
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ล าดับที ่ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

จ านวน
ชิ้นงานในปี
การศึกษา 

2560 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

 

5 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
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. แต่มหาวิทยาลัย
น าเสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) 

0.8 - - 

- บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.8 15 12.0 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.8 4 3.2 

6 - บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

(ชิ้นงาน) 

1.0 

10 10.0 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.0 - - 

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.0 - - 

 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว 

1.0 - - 

 - ผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.0 1 1 

 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม ่และได้รับการจดทะเบียน 1.0 - - 

 - ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.0 - - 

 - หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 1.0 - - 

 - งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 1.0 - - 

 - ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 

1.0 - - 

 - หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวิชาการ 

1.0 - - 
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ล าดับที ่ ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

จ านวน
ชิ้นงานในปี
การศึกษา 

2560 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

 - งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวิชาการ 
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ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจยัฉบับ
สมบูรณ ์(Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปีสถานที/่จังหวดั/

ประเทศที่จัด หรือชื่อวารสาร 
วันเดือนปีที่เผยแพร ่

ฐานข้อมูล รหัส 

1 Beauty and the brace: 
บทบาทของความเป็นภว
วิสัยในการสร้างความงาม
ด้วยการจัดฟัน 

พัฒนพงส์ จาติเกต ุ
สรัญญา เสรีรักษ์จุฑารังษ ี
สาธิตา ลีลาลักษณ์ วีรานันท์ 
ธารทัศนวงศ์ ชัชพงศ์ ศรีสหบุรี 
และ สิริมา สมิตะสิร ิ

Proceeding การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เวทวีิจัยมนษุยศาสตร์
ไทยครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ใน
วิถีมนุษยศาสตร์” (Exploring 
Aesthetic Dimensions in the 
Humanities) ณ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ บวัศรี 
8 – 9 กันยายน 2560  หน้า 631-
643 

proceeding
ระดับชาติ 

Dent_60_2.3_1.1 

2 การศึกษาในหอ้งปฏิบัติการ
ของการกาจัดชั้นสเมียร์บน
ผิวคลองรากฟันด้วยเลเซอร์ 
Er,Cr:YSGG เปรียบเทียบกับ
น้ายาอีดีทีเอ 

ณฐพล บ ารุงกิตติกุล 
จารุมา ศักดิ์ด ี

Proceeding การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ระดบั
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ( 
The 44th National Graduate 
Research Conference (NGRC 
44) October 19-20, 2017 Ubon 
Ratchathani University หน้า 
330-339 

proceeding
ระดับชาติ 

Dent_60_2.3_1.2 
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3 ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ
และการยึดติดของเซลล์
สร้างกระดูกบนพ ืนผิวของก
ลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่มี
โมโนแคลเซียมซิลิเกตผสม 

พรพิมล ธนะพรพันธุ ์
ปุณณมา ศิริพันธ์โนน 
จารุมา ศักดิ์ด ี

Proceeding การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ระดบั
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ( 
The 44th National Graduate 
Research Conference (NGRC 
44) October 19-20, 2017 Ubon 
Ratchathani University หน้า 
453-462 

proceeding
ระดับชาติ 

Dent_60_2.3_1.3 

4 ผลของเลเซอร์พลังงานต่ าต่อ
เซลล์สร้างกระดูกเบ้าฟัน
มนุษย ์

ณัฐธิดา ตังคณิตานนท์ 
จารุมา ศักดิ์ด ี

Proceeding การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ระดบั
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ( 
The 44th National Graduate 
Research Conference (NGRC 
44) October 19-20, 2017 Ubon 
Ratchathani University หน้า 
351-358 

proceeding
ระดับชาติ 

Dent_60_2.3_1.4 

5 การแสดงออกของรีเซ็บเตอร์
แอคติเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์
แฟกเตอร์แคปปาบีไลแกนด์
และ ออสทีโอโปรเทจีรินใน
เซลล์กระดูกเบ้าฟันมนุษย์
เมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยไล
โปโพลีแซคคาไรด์ 

พีรารัตน์ หลิกาพันธ ์ 
นิรดา ธเนศวร 
อินทรา วงศ์เยาว์ฟา้ 

Proceeding การประชุมวิชาการ
เสนอผลงานวิจัย ระดบั
บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ( 
The 44th National Graduate 
Research Conference (NGRC 
44) October 19-20, 2017 Ubon 
Ratchathani University หน้า 
479-487 

proceeding
ระดับชาติ 

Dent_60_2.3_1.5 

6 วัสดุฐานฟันเทียมชนิดบ่ม
ด้วยตัวเองและกรรมวิธกีาร
ผลิต เลขทะเบียนอนุ
สิทธิบัตร 12426 

ณปภา เอี่ยมจิรกุล  
และ ปยิะนารถ เอกวรพจน์ 

ระยะเวลารับรอง 14 กุมภาพันธ ์
2560 ถึง 19 สิงหาคม 2564 

อนุสิทธิบัตร Dent_60_2.3_1.6 

7 วัสดุอุดฟันชนิดเรซินคอมโพ
สิตและกรรมวิธกีารผลิต 
เลขทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
12424 

ปิยะนารถ เอกวรพจน์ ระยะเวลารับรอง 14 กุมภาพันธ ์
2560 ถึง 19 สิงหาคม 2564 

อนุสิทธิบัตร Dent_60_2.3_1.7 

8 วัสดุยึดติดเครื่องมือทางทัน
ตกรรมจัดฟัน 
เลขทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
12425 

ปิยะนารถ เอกวรพจน์ ระยะเวลารับรอง 14 กุมภาพันธ ์
2560 ถึง 19 สิงหาคม 2564 

อนุสิทธิบัตร Dent_60_2.3_1.8 

9 อุปกรณ์ควบคุมก ากับท่าทาง
การทางานและเก็บข้อมูล
ท่าทางการท างาน 
เลขทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
Patent No: 7659 

พรสวรรค ์ธนธรวงศ ์ ระยะเวลารับรอง 7 ธันวาคม 
2555 ถึง 11 เมษายน 2561 

อนุสิทธิบัตร Dent_60_2.3_1.9 
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10 อุปกรณ์ฝึกหัดท่าทางให้
เหมาะสมกับการท างาน 
เลขทะเบียนอนุสิทธิบัตร 
Patent No: 8548 

พรสวรรค ์ธนธรวงศ ์ ระยะเวลารับรอง 17 ธันวาคม 
2556 ถึง 25 กรกฎาคม 2562 

อนุสิทธิบัตร Dent_60_2.3_1.10 

11 ระบบวิเคราะห์แนวโน้มการ
เจ็บป่วยจากทา่ทางการ
ท างานและปรับปรุงท่าทาง
การทางาน เลขทะเบียนอนุ
สิทธิบัตร Patent No: 8549 

พรสวรรค ์ธนธรวงศ ์ ระยะเวลารับรอง 17 ธันวาคม 
2556 ถึง 25 กรกฎาคม 2562 

อนุสิทธิบัตร Dent_60_2.3_1.11 

12 อุปกรณ์ควบคุมก ากับท่าทาง
การท างานและเก็บข้อมูล
ท่าทางการท างานแบบไร้
สาย  เลขทะเบียนอนุ
สิทธิบัตร Patent No: 10270 

พรสวรรค ์ธนธรวงศ ์ ระยะเวลารับรอง 20 สิงหาคม 
2558 ถึง 16 ธันวาคม 2562 

อนุสิทธิบัตร Dent_60_2.3_1.12 

13 ค่าความแข็งระดับจุลภาค
และ ปริมาณการเกิดพอลิ
เมอไรเซชันของวัสดุ บัลค์ฟิล
เรซินคอมโพสิทที่ระดับ
ความลึกต่างกัน 

ศิริจันทร์ เจียรพุฒ ิ 
กตัญญ ูหลิมไชยกุล 
พัชร ลักษณานุกูล** ยงยุทธ 
ไชโย** 

Songklanakarin Dent. J. Vol.5 
No.2 July – December, 2017 
52-60 

TCI กลุ่ม 2 Dent_60_2.3_1.13 

14 Efficacy of Royal Jelly 
Extract on Inhibition of 
Candida Albicans 
Adherence on Various 
Types of Denture Base 
Material 

Danai Jareemit 
Duangporn Srisuparbh 
Pavinee Padipatvuthikul 
Didron 

JOURNAL OF THE DENTAL 
ASSOCIATION OF THAILAND 
Volume 67 Supplement Issue 
2017 9-19 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.14 

15 ผลต้านเช้ือราของสารสกัด
หยาบนมผึ้งต่อการเกาะติด
ของแคนดิดาอัลบิแคนส ์บน
ผิววัสดุเรซินอะคริลิกชนิด
บ่มตัวด้วยความร้อน. 

ดวงพร ศรีสุภาพ 
ภาวิณยี์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิ
ดรอน. 

ว.ทันต.มศว 2560; 10(1): 32-43. 
(Original articles) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.15 

16 การศึกษาเปรียบเทียบมุม
การเคลื่อนไหวของศีรษะ
และแขนส่วนบนของ
นักศึกษาทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ในขณะฝึกปฏิบัติงาน
ทันตกรรมด้วยอุปกรณ์ฝึก
การยศาสตร์อัจฉริยะที่มแีละ
ไมม่ีการป้อนกลับ. 

พรสวรรค ์ธนธรวงศ ์
ณัฐวดี เองสมบญุ. 

ว.ทันต.มศว 2560; 10(2): 11-26. 
(Original articles) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.16 

17 ฟันเทียมทั้งปากคร่อมราก
เทียม. 

อุษณีย์ ปึงไพบลูย ์
วันวิสา ศิริจานุสรณ์. 

ว.ทันต.มศว 2560; 10(2): 77-89. 
(Review articles) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.17 
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18 รายงานผู้ป่วย การใช้เฝือก
สบฟันที่สร้างจากแผ่นเทอร์
โมพลาสติกกบัเครื่องหล่อ
แบบในสุญญากาศ ในผู้ป่วย
ที่มีอาการเจ็บกล้ามเน้ือบด
เค้ียวร่วมกับการจ ากัดของ
ระยะการอ้าปาก. 

พลพิทยา วรชาต ิ
พิชญา ไชยรักษ์. 

ว.ทันต.มศว 2560; 10(1): 93-
103. (Case reports) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.18 

19 ปัจจัยที่สัมพันธ์กบั
ระยะเวลาการปฎิบัติงาน
ของทันตแพทย์ใน
โรงพยาบาลของรัฐบาล. 

สุวิมล ตรีบุญนิธ ิ
พรปวีณ์ วิลาสุวรรณ 
ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล 
ณัฐวุธ แก้วสทุธา 

ว.ทันต.มศว 2560; 10(2): 62-76. 
(Original articles) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.19 

20 ผลของแปรงสีฟันอัลตรา
โซนิกต่อสภาวะปริทันต์และ
ระดับของพอร์ไฟโรโมแนส 
จิงจิวาลิสในผู้ป่วยปริทันต์
อักเสบเรื้อรัง. 

ศิวพร ใจเหมือน 
จามรี เสมา 
รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา 
ณรงค์ศักดิ์ เหลา่ศรีสิน 

ว.ทันต.มศว 2560; 10(2): 27-41. 
(Original articles) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.20 

21 การกระจายความเค้นใน
คลองรากฟันรูปอักษรซีเมื่อ
มีการบูรณะแบบตา่ง ๆ ด้วย 
ระเบียบวธิีไฟไนต์เอลิเมนต์3 
มิติ. 

ณัฏฐา ภิญโญโสภณ 
จารุมา ศักดิ์ด ี
เทียนสิริ เหลืองวิไล 
ชินาลัย ปิยะชน 

J DENT ASSOC THAI VOL.67 
NO.1 JANUARY - MARCH 2017 
Page 55-66 Original Article 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.21 

22 ผลของอนุภาคนาโนเงินต่อ
ความทนแรงอัดของฐานฟัน
เทียมอะคริลิกเรซิน 

ณปภา เอี่ยมจิรกุล 
ปิยะนารถ เอกวรพจน์ 

J DENT ASSOC THAI VOL.67 
NO.1 JANUARY - MARCH 2017 
Page 67-76 Original Article 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.22 

23 ผลของกรดเอทิลีนไดอะมีน
เตตราอะซิติกและกรดซิตริก
ต่อความแข็งระดับจุลภาค
ของผนังคลองรากฟัน 

ศิริพรรณ สุทธิสุวรรณ 
ชินาลัย ปิยะชน 

J DENT ASSOC THAI VOL.67 
NO.2 APRIL - JUNE 2017 Page 
170-178  Original Article 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.23 

24 Microtensile Bond 
Strength of Repaired 
Ceramic Using Resin 
Composite with Universal 
Adhesive System 
Compared to 
Conventional Bonding 
System In Vitro 

Chisanu Lertthawinchira 
Sirivimol Srisawasdi 

J DENT ASSOC THAI VOL.67 
NO.4 OCTOBER - DECEMBER 
2017  Page 331-342  Original 
Article 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.24 
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25 การประเมินความสามารถ
ในการผนึกของซีลเลอร์ 
อุดคลองรากฟัน ชนิดมิ
เนอรัลไตรออกไซด์แอกกรี
เกต 
ในแบบจ าลองฟันปลายราก
เปิด 

ศิริกุล วนาไพศาล 
จารุมา ศักดิ์ด ี
ชินาลัย ปิยะชน 

KDJ. Vol.20 No.1 January - 
June, 2017 51-60 Original 
Article 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.25 

26 การบันทึกแบบฟันระบบ
ดิจิตอลเปรียบเทียบกบัวธิี
พิมพ์แบบดั้งเดิม. 

เสาวดี ลิ่มบุตร 
ณปภา เอี่ยมจิรกุล 

ว.ทันต.มศว 2560;10(1):83-
92.(Review articles) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.26 

27 การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความเครียด
กับการเกิดโรคลิ้นแผนที่ใน
นิสิตทันตแพทย ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

สรสัณห์ รงัสิยานนท,์ พิ
รียพัฒน์ กิจตรงศิริ, ปริญญา 
ไกรยวงษ,์ อภิชญา ล าดวน, 
กัลยรัตน์ อันทะชยั. 

ว.ทันต.มศว 2560; 10(2): 42-52 
(Original articles) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.27 

28 ดัชนีเมนทัลและดัชนีพา
โนรามิกแมนดิบูลาร์ ส าหรับ
ประเมินสภาวะกระดูกพรุน
ทางคลินิก:การศึกษาน ารอ่ง
ย้อนหลัง 10ปี ในกลุ่มผู้ป่วย
ทางทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

สรสัณห์ รงัสิยานนท ์
ชาตชิัย เชยวัฒนา 
ณัฐภัทร ปาไหน, ธนกร ชลิตัง
กูร, วีรพล ประยูรวรวงศ์, 
อภินัทธ ์แสงสกุล. 

ว.ทันต.มศว 2560; 10(2): 53-61.  
(Original articles) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.28 

29 โรคมือ เท้า ปาก. ภัทรายุ แต่บรรพกุล 
เปี่ยมกมล วัชโรทยางกูร 

ว.ทันต.มศว 2560; 10(2): 103-
111.  (Case reports) 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.29 

30 ผลของโปรแอนโธไซยานิดิน
ต่อแรงยึดติดแบบดึงระดับ
จุลภาพของ เนื้อฟันในโพรง
ฟันที่ผ่านการล้างด้วย
โซเดียมไฮโปคลอไรต์กับเร
ซิน คอมโพสิตเมื่อใช้สารยึด
ติดระบบเซลฟ์เอทช์ 

อินทรา วงศ์เยาว์ฟา้ 
อนุพงศ์ ทรงเกียรติศักดิ์ 

CM Dent J Vol. 38 No. 1 
January-April 2017  65-70 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.30 

31 ผลของการเติมสารนาโนเงิน
ในสารฉาบแบบนุ่มชนิด
อะคริลิกต่อคุณสมบัติทาง
กายภาพและทางกล 

กมลวรรณ ค าทรัพย ์
ณปภา เอี่ยมจิรกุล 
ปิยะนารถ เอกวรพจน์ 

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 
มกราคม - มิถุนายน 2560 1-12 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.31 
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32 ผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ปฏิเสธบุหรี่เชิงบวกในงาน
ทันตกรรมโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา 
ภัทร อันชื่น, พีร์ สมสวย, นันท์
ชนก วีระกุล 

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย
และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 9 ฉบับที่ 
17 มกราคม - มิถุนายน 2560 
53-68 

TCI กลุ่ม 1 Dent_60_2.3_1.32 

33 Clinical Decision Support 
Model to Predict Occlusal 
Force in Bruxism Patients 

Bhornsawan 
Thanathornwong 
Siriwan Suebnukarn 

Healthc Inform Res. 2017 
Oct;23(4):255-261. doi: 
10.4258/hir.2017.23.4.255. 
Epub 2017 Oct 31. 

นานาชาติ
(PubMed) 

Dent_60_2.3_1.33 

34 Internal adaptation of 
resin composite 
restorations with different 
thicknesses of glass 
ionomer cement lining 

Ornjira Chailert   
Danuchit Banomyong   
Nataya Vongphan   
Piyanart Ekworapoj   
Michael F. Burrow 

J Investig Clin Dent. 2018 
May;9(2):e12308. doi: 
10.1111/jicd.12308. Epub 2017 
Dec 10. 

นานาชาติ
(PubMed) 

Dent_60_2.3_1.34 

35 Concurrent suppression of 
NF‐κB, p38 MAPK and 
reactive oxygen species 
formation underlies the 
effect of a novel 
compound isolated from 
Curcuma comosa Roxb. in 
LPS‐activated microglia 

Nittaya Jiamvoraphong  
Nattinee Jantaratnotai   
Pantip Sanvarinda   
Patoomratana Tuchinda 
Pawinee Piyachaturawat  
Anusorn Thampithak  Pimtip 
Sanvarind 

J Pharm Pharmacol. 2017 
Jul;69(7):917-924. doi: 
10.1111/jphp.12723. Epub 
2017 Apr 6. 

นานาชาติ
(PubMed) 

Dent_60_2.3_1.35 

36 SCREENING FOR TYPE 2 
DIABETES MELLITUS AND 
PREDIABETES USING 
POINT-OF-CARE TESTING 
FOR HBA1C AMONG THAI 
DENTAL PATIENTS. 

Chanita Tantipoj1,2,  
Serena Siraratna 
Sakoolnamarka3,  
Sirirak Supa-
amornkul4,Vitool 
Lohsoonthorn1, Chaicharn 
Deerochanawong5,Siribango
n Piboonniyom 
Khovidhunkit2 and Narin 
Hiransuthikul1. 

 
Southeast Asian J Trop Med 
Public Health. 2017 
Mar;48(2):455-65. 

นานาชาติ
(PubMed) 

Dent_60_2.3_1.36 

37 Differences in Taste 
Perception and Spicy 
Preference: A Thai-
Japanese Cross-cultural 
Study. 

Trachootham D, Satoh-
Kuriwada S,  
Lam-Ubol A,  
Promkam C1, Chotechuang 
N4, Sasano T2, Shoji N2. 

Chem Senses. 2017 Dec 
25;43(1):65-74. doi: 
10.1093/chemse/bjx071. 

นานาชาติ
(Scopus) 

Dent_60_2.3_1.37 
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38 Toll-like receptor 2 
induces adenosine 
receptor A2a and 
promotes human 
squamous carcinoma cell 
growth via extracellular 
signal regulated kinases ½. 
Oncotarget. 

Palani CD1, 
Ramanathapuram L2,  
Lam-Ubol A3,  
Kurago ZB1,4. 

2017 Dec 30;9(6):6814-6829. 
doi: 
10.18632/oncotarget.23784. 
eCollection 2018 Jan 23. 

นานาชาติ
(Scopus) 

Dent_60_2.3_1.38 

39 Site-specific regulation of 
oral mucosa-recruiting 
CD8+ T cells in a mouse 
contact allergy model 

Hirunwidchayarat W1 
, Furusawa E2, Kang 
S2, Ohno T2, Takeuchi 
S2, Rungsiyanont S3, Azuma 
M4. 

Biochem Biophys Res 
Commun. 2017 Sep 
2;490(4):1294-1300. doi: 
10.1016/j.bbrc.2017.07.012. 
Epub 2017 Jul 4. 

นานาชาติ
(Scopus) 

Dent_60_2.3_1.39 

40 Ameloblastin and 
enamelin prevent 
osteoclast formation by 
suppressing RANKL 
expression via MAPK 
signaling pathway 

Wichida 
Chaweewannakorn a, b, 
Wataru Ariyoshi a, Toshinori 
Okinaga a, 
Kazumasa Morikawa b, 
Katsura Saeki b, Kenshi Maki 
b, Tatsuji Nishihara 

Biochemical and Biophysical 
Research Communications 485 
(2017) 621e626 

นานาชาติ
(Scopus) 

Dent_60_2.3_1.40 

41 Porphyromonas Gingivalis 
Elevated High-Mobility 
Group Box 1 Levels After 
Myocardial Infarction in 
Mice. 

Rungtiwa Srisuwantha 
Yuka Shiheido 
Norio Aoyama 
Hiroki Sato 
Keitetsu Kure 
Narongsak Laosrisin 
Yuichi Izumi 
Jun-ichi Suzuki 

Int Heart J. 2017 Oct 
21;58(5):762-768. doi: 
10.1536/ihj.16-500. Epub 2017 
Sep 30. 

นานาชาติ
(PubMed) 

Dent_60_2.3_1.41 

42 Mechanisms involved in 
enhancement of matrix 
metalloproteinase-9 
expression in 
macrophages by 
interleukin-33 

Wataru Ariyoshi1 | Toshinori 
Okinaga1 | Wichida 
Chaweewannakorn1,2 
|Sumio Akifusa3 | Tatsuji 
Nisihara1 

J Cell Physiol. 2017 
Dec;232(12):3481-3495. doi: 
10.1002/jcp.25809. Epub 2017 
Mar 27. 

นานาชาติ
(PubMed) 

Dent_60_2.3_1.42 

43 มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ จ้างผลิตผลงานจากการ
วิจัยและมีลิขสิทธิ ์
(ตุ๊กตาหนูรักหมอฟัน)  

ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ สัญญาให้ใช้ลิขสิทธิ์ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ผลงานวิจัยที่
หน่วยงานหรือ
องค์กร
ระดับชาติ
ว่าจา้งให้
ด าเนินการ 

Dent_60_2.3_1.43 

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย เท่ากับ 30.6 

จ านวนอาจารย์ประจ านับรวมที่ลาศึกษาต่อ 73.5 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย เท่ากบั 41.63 

คะแนนที่ได้ เท่ากบั 3.47 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28687491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28687491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28687491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28687491
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28687491
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 60.00 30.60 73.50 41.63  3.47 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ : สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อ.ทพญ.พันทิพย์  สังวรินทะ (รองผู้อ านวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ) 
ผู้รายงานผล : อ.ทพญ.พันทิพย์  สังวรินทะ (รองผู้อ านวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้ 

วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินการ 
1.1 ความสอดคล้องกับความต้องการสังคม 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะด้านกระจายโอกาส และ
ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบทนั้น หน่วยบริการ
วิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการฯประจ าปี ที่สอดคล้องกับความต้องการ
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 
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชน อย่างยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 
ณ รอยัลริเวอแควร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวักกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) พบว่าปัญหา
พ้ืนฐานและความต้องการของชุมชนทางด้านสุขภาพ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นั้น มีผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตัว เองไม่ ได้  ร้อยละ 95.28 และยั งคงมีประชาชน มีอาการปวดฟันถึ ง ร้อยละ 32.57 
(Dent_60_3.1_1.1 เอกสารประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา 
ชุมชนอย่างยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ รอยัลริเวอแควร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) มาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความต้องการ ของพ้ืนที่ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า 
ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ ทางคณะฯ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม ทันต
สุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแก่ประชาชนในพื้นที่ 

นอกจากกิจกรรมในที่กล่าวมาข้างต้น คณะฯ ยังได้ประสานงานสอบถาม ไปยังทันตแพทย์ศิษย์เก่า ใน
พ้ืนที่ จังหวัดสระแก้ว  ถึงข้อมูลปัญหาทันตสาธารณสุขในพ้ืนที่  และความต้องการในการรับบริการ ทางทันตก
รรม เนื่องจากข้อมูลที่มหาวิทยาลัยส ารวจ ยังไม่ครอบคลุมปัญหาทันตสาธารณสุข  
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การด าเนินกิจกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จ

พระเจ้าอยู่หัว) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลเขาตาง๊อก ต าบลคลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว  
ตั้ ง แ ต่ วั น ที่  28 กุ ม ภ า พั น ธ์  - 2 มี น าค ม  พ .ศ . 2561 โด ยมี ผู้ รั บ ก ารบ ริ ก ารจ าน วน  517  ราย 
(Dent_60_3.1_1.2) 

1.1.2 การตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานตามค าร้องขอรับการสนับสนุน 
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน คณะฯ ได้ด าเนินการร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และด้วยการให้บริการวิชาการมาอย่างยาวนาน จนเกิดความเชื่อใจในเชิง
ประจักษ์แก่หน่วยงานภายนอกทั่วไป จึงได้ด าเนินโครงการให้ความรู้ ควบคู่กับการให้บริการด้านทันตสาธรณ
สุข โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

-  การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จ
พระเจ้าอยู่หัว) ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ดร. สาโรช บัวศรี  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันที่ 14 กันยายน2560 โดยมีผู้รับการบริการ 
จ านวน 147 ราย (Dent_60_3.1_1.3)  

-  การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จ
พระเจ้าอยู่หัว) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับ
การบริการ จ านวน 731 ราย  (Dent_60_3.1_1.4)  

-  การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จ
พระเจ้าอยู่หัว) ณ แขวงปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่  29 มกราคม - 1 
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้รับการบริการ จ านวน 1,022 ราย (Dent_60_3.1_1.5)  

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม  (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จ
พระเจ้าอยู่หัว) ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 13-16 มีนาคม 2561 
โดยมีผู้รับการบริการ จ านวน 872 ราย (Dent_60_3.1_1.6)  

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จ
พระเจ้าอยู่หัว) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว วันที่ 2 เมษายน 2561 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 654 ราย (Dent_60_3.1_1.7) 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จ
พระเจ้าอยู่หัว) เนื่องในโครงการ วัฒนธรรมกับศาสนา วิสาขบูชา ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์
ดร. สาโรช บัวศรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 36 ราย (Dent_60_3.1_1.8)  

1.1.3 การตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาสังคม จาก
สภาพปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง ทางคณะทันตแพทยศาสตร์จึงโดยได้ได้มีการให้ความรู้ด้าน
ทันตกรรมป้องกัน โดยเฉพาะกับเด็ก และเยาวชน  และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน โดยมี
การบูรณาการร่วมกับสาขา ทันตกรรมชุมชน ในการด าเนินการให้ความรู้ทางทันตกรรมและตรวจพิเคราะห์โรค
ทางช่องปาก แก่นักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่รอบ ๆ ริมคลองแสนแสบ และ/หรือในพ้ืนที่เขตวัฒนา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวัดธาตุทอง โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม และโรงเรียนสวัสดี รวมทั้งสิ้น  511 ราย 
(Dent_60_3.1_1.9) 
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นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใน
การด าเนินโครงการตรวจสุขภาพฟันนักเรียน โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรมป้องกัน และตรวจสุขภาพช่องปาก (โครงการหน่วย  
ทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 2,361 ราย (Dent_60_3.1_1.10) 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรมป้องกัน และตรวจสุขภาพช่องปาก (โครงการหน่วย 
ทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 1,700 ราย (Dent_60_3.1_1.11) 

1.2 มีก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส 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 

รายละเอียดแสดงดังแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งแผนงานดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
กรรมการคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559  ในวันที่ 10 ต.ค. 2559  (Dent_60_3.1_1.12 แผนปฏิบัติ
การและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะอนุมัติ ) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_3.1_1.1 เอกสารประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ รอยัลริเวอแควร์ รีสอร์ท 
แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Dent_60_3.1_1.2 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลเขาตาง๊อก ต าบลคลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด 
จ.สระแก้ว 

Dent_60_3.1_1.3 รายงานการด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ดร. สาโรช บัวศรี 

Dent_60_3.1_1.4 รายงานโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว เนื่องในวัน
ทันตสาธารณสุข 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

Dent_60_3.1_1.5 รายงานโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Dent_60_3.1_1.6 หนังสือขอรับการสนับสนุนและรายงานโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการ
หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ โรงเรียนบ้าน
หนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 

Dent_60_3.1_1.7 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มศว วันที่ 2 เมษายน 2561 

Dent_60_3.1_1.8 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) เนื่อง
ในโครงการ วัฒนธรรมกับศาสนา วิสาขบูชา ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ดร. สาโรช บัวศรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

Dent_60_3.1_1.9 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับสาขาทันตกรรมชุมชน ณ โรงเรียนวัดธาตุ
ทอง โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม และโรงเรียนสวัสดี 

Dent_60_3.1_1.10 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้ าอยู่หัว)  
ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

Dent_60_3.1_1.11 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว)  
ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

Dent_60_3.1_1.12 แผนปฏิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560 
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2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 

ผลการด าเนินการ 
2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ ในการก าหนดโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ของโครงการฯ แบ่ง
ได้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนคือ  
ส่วนที่เกิดประโยชน์กับตัวนิสิตเองทั้งด้านความรู้และทักษะในวิชาชีพและการท างานกับบุคคลอื่น 

และอีกส่วนคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการหรือผู้รับบริการซึ่งจะได้ความรู้และการรักษาที่
ถูกต้อง 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 และสามารถถ่ายทอดความรู้ และ

ประสบการณ์แก่ชุมชน/สังคม 
5. สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

(Dent_60_3.1_2.1 แผนปฏิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์) 

2.2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2560 ได้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต 
ชุมชน หรือสังคมดังนี้ 

2.2.1 ฝ่ายบริการวิชาการได้ท าการบูรณาการด้านการเรียนการสอน ร่วมกับรายวิชา ทันตกรรม
ภาคสนาม (ททท 614) และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานเพ่ือการค้นหาปัญหา ของชุมชน 
และแนวโน้มของอนาคตของชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยาทางการแพทย์ผ่านเครื่องมือ 7 ชิ้นใน
การศึกษาชุมชน และการท าประชาคม ร่วมกับ ทีมวิทยากร และทันตแพทย์พ่ีเลี้ยงในอ าเภอ วังน้ าเย็น และ
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วเพ่ือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นอกเหนือจาก การให้บริการทาง
ทันตกรรม  โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกิดจากชุมชนเอง ให้ชุมชนร่วมกันตอบโจทย์ ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน และ ร่วมกันคิดโครงการต่างๆท่ีชุมชนเป็นผู้คิดและลงมือร่วมกัน ท ากิจกรรม รายละเอียดดังนี้ 

- ร่วมกับโรงพยาบาลวังน้ าเย็น ในการให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ เพ่ือเป็นแนวทางในการ ดูแล
สุขภาพช่องปาก และท าการศึกษาปัญหาภายในหมู่บ้านหนองปรือ ด้วยการท าประชาคม โดยมี 
ชาวบ้านมาเข้าร่วม จ านวน 54 คน โดยสรุปประเด็นปัญหาที่คนในชุมชนต้องการพัฒนาและแก้ไข 
3 อันดับแรก ได้แก่ 1. การสนับสนุนกิจกรรมออกก าลังกาย 2. การมีกล้องวงจรปิด 3. การส่งเสริม
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การท า อาชีพเสริม  ร่วมกับสอบถามปัญหาสุขภาพ พบว่า มีประชาชนในชุมชน เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง เป็นจ านวนมาก  จึงเกิดโครงการ “ชุมชนจักรยานบ้านหนองปรือ” เพ่ือกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนได้รวมกลุ่ม กันออกก าลังกายและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญ และชี้น าให้เกิดการ
สนับสนุนต่อไปในอนาคต ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 64.70 
มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ29.40 มีความพึงพอใจมาก นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านในชุมชนให้
ความสนใจการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพมากขึ้น เกิดเป็นชมรมการปั่นจักรยาน และยังอยู่ในขั้นตอน
การด าเนินเข้าสู่แผนพัฒนาหมู่บ้าน ที่จะน าไปสู่นโยบายการพัฒนาหมู่บ้าน ต่อไปในอนาคต 

ร่วมกับโรงพยาบาลวัฒนานคร อสม. และชาวบ้านในชุมชนบ้านสระลพ จัดท าประชาคม เพ่ือร่วมกัน
หาข้อสรุปและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในชุมชน พบว่า โรคประจ าตัวที่ชาวบ้านพบว่าเป็นปัญหา
ชุมชน คือโรคความดันโลหิตสูง จัดท าโครงการ “สระลพความดันดี ชีวีมีสุข” เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญและอันตราย จากภาวะความดันโลหิตสูง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารและโภชนาการที่ ถูกต้องเหมาะสม และลดปัจจัยเสี่ยงหรือผลข้างเคียงของโรคความดันโลหิตสูง
ได้ พบว่า หลังจากสิ้นสุดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสู และ
การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารมากขึ้น รวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกต่อการน าสมุนไพรที่มีอยู่ใน 
ครัวเรือน มาประยุกต์ท าเป็น ชาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพ นอกจากนี้ ได้มีการต่อยอดในการน าชาสมุนไพร เพ่ือ
สุขภาพมาใช้แทนเครื่องดื่มน้ าอัดลม หรือน้ าหวาน ในการจัดประชุมหมู่บ้านประจ าเดือน และอาจจะน าไปขาย
ที่ตลาดนัดหมู่บ้านต่อไป (Dent_60_3.1_2.2) 

 
2.2.2 โครงการการฝึกอบรมทันตแพทย์ในสาขาปริทันตวิทยา ระยะสั้ง  4 เดือน (มิย - กค 61 และ 

กย - ตค 61) รุ่นที่ 1 จ านวน 10 คน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางปริทันตวิทยา แก่
ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและทันตแพทย์ทั่วไป (Dent_60_3.1_2.3) 

2.2.3  โครงการ ฝึกอบรมทันตแพทย์ในสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ระยะสั้น 4 เดือน รุ่นที่ 1 (เดือน
ธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางเวชศาสตร์ช่อง
ปาก แก่ทันตแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและทันตแพทย์ทั่ วไปจ านวน 4 คน 
(Dent_60_3.1_2.4) 

2.2.4 โครงการอบรมวิชาการสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ระยะสั้น 4 เดือน (มค - เมย 61) โดยมี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางทันตกรรมประดิษฐ์   แก่ทันตแพทย์สังกัดกระทรวง
สาธารณสุขและทันตแพทย์ทั่วไป จ านวน 10 คน (Dent_60_3.1_2.5) 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_3.1_2.1 แผนปฎิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์  
Dent_60_3.1_2.2 รายงานการบริการวิชาการมาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 

ทันตกรรมภาคสนาม     
Dent_60_3.1_2.3 โครงการการฝึกอบรมทันตแพทย์ในสาขาปริทันตวิทยา ระยะสั้ง  4 เดือน 
Dent_60_3.1_2.4 โครงการ ฝึกอบรมทันตแพทย์ในสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ระยะสั้น 4 เดือน 
Dent_60_3.1_2.5 โครงการอบรมวิชาการสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ระยะสั้น 4 เดือน 
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3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินการ 

จากข้ อ  1 โครงการหน่ วยทั นตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสม เด็ จพ ระ เจ้ าอยู่ หั ว ”  
เป็น โครงการบริการแบบให้เปล่า  มีรูปแบบของประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การออกชุมชนเพ่ือส ารวจปัญหาและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับชุมชนในหลายพ้ืนที่  การให้ 
บริการทางทันตกรรม การให้ความรู้ทางทันตสาธารณสุข เป็นต้น โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโจทย์ ของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง โดยใช้งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ 
งบประมาณจากภายนอก  ดังปรากฏในหนังสือขอบคุณ (Dent_60_3.1_3.1 หนังสือขอบคุณ การบริการ
วิชาการฯ แบบให้เปล่าจากชุมชน) 

 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_3.1_3.1 หนังสือขอบคุณ การบริการวิชาการเพ่ือสังคมแบบให้เปล่าจากชุมชน  
 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
4.1 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 การด าเนินแผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะทันตแพทยศาสตร์แบ่งออกเป็นส่วน
คือการด าเนินการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและการ
ด าเนินการในส่วนของคณะฯ ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ ได้ด าเนินการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับ
ทุนสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย (ตามปีการศึกษา) เสร็จสิ้นแล้ว แต่ในส่วนของคณะฯ นั้นจะสิ้นสุดในเดือน
กันยายน 2561 ดังนั้นหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนจึงได้ประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้เฉพาะในส่วน
แผนงานบริการ วิชาการแก่สังคมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยก่อน โดยในอีกส่วนนั้นจะด าเนินการ
ภายหลัง การด าเนินการสิ้นสุด โดยมีการประเมินดังต่อไปนี้ (Dent_60_3.1_4.1 รายงานสรุปโครงการ บริการ
วิชาการแก่ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2561) 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1. จ านวนการจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
    ณ ชุมชนในจังหวัดสระแก้ว และชุมชนรอบคลองแสนแสบ ครั้ง 3 5 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ  คน 1000 1682 
3. จ านวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ     
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 95 98.1 
5. ร้อยละของจ านวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (1 ปีงบประมาณ) ร้อยละ 100 100 

6. ร้อยละของผู้รับบริการน้ าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 99.6 
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ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเอง กิจกรรม 2 2 
2.  ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพช่องปาก บาท/คน 100 283.75 
 

4.2 การน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
อยู่ในระหว่างการด าเนินการเข้าท่ีประชุมกรรมการคณะครั้งที่ 7/2561 
 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_3.1_4.1 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2561 ชื่อ
โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการการวิชาการสังคม 

ผลการด าเนินการ 
 จากวาระการประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่8/2560  สรุปผลการด าเนินงานบริการวิชาการฯ ปี 2560 

ประชุมกรรมการคณะ มีมติให้ “ในปี 2561 ให้ด าเนินโครงการให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งการ
ส่งเสริมงานทันตกรรมป้องกัน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม” 
 

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีจ านวนอาจารย์เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าในคณะ 

ผลการด าเนินการ 
 คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ใน “โครงการหน่วยทันตกรรม 

พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  
 กิจกรรมที่ 1 ให้ความรู้ทางทันตกรรม และตรวจพิเคราะห์โรคทางช่องปากแก่นักเรียน ใน
โรงเรียนพ้ืนที่รอบๆริมคลองแสนแสบ และ/หรือในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ราย  
 กิจกรรมที่ 2 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  41  ราย  

กิจกรรมที่ 3 จัดงานส่งเสริมทันตสุขภาพ แก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแก่ประชาชน และออก
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 6 
ราย (Dent_60_3.1_6.1 รายชื่ออาจารย์ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_3.1_6.1 รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ  5.00 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ : สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบ : อ.ทพ.กิตติธัช   มงคลศิวะ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต) 
ผู้รายงานผล : อ.ทพ.กิตติธัช   มงคลศิวะ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 – 7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่วางแผนการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้น
ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิตก ากับ
ดูแลในการจัดกิจกรรมแต่ละโครงการ และคณะทันตแพทยศาสตร์มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_4.1_1.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_60_4.1_1.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้คร)ู 
Dent_60_4.1_1.3 โครงการปัจฉิมนิเทศ  
Dent_60_4.1_1.4 กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร 
Dent_60_4.1_1.5 แผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีแผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
1. ส่งเสริม เผยแพร่และคงไว้ซึ่งศิลปะอันดีงาม 
2. นสิิตมีจิตส านึกและความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
3. บุคลกรมีจิตส านึกและความเข้าในในศิลปวัฒนธรรม 
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วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม KPI ค่าเป้าหมาย 
1. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้
ซึ่งศิลปะอันดีงาม 

คณะให้ความส าคัญโดยการจัด
กิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมขึ้น
ภายในองค์กร และคณะฯ ได้มี
ผู้แทนร่วมเป็นเครือข่ายกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

จ านวนกิจกรรมที่แสดงถึงการ
อนุรักษ์ และส่งสริมทาง
ศิลปะวัฒนธรรมอย่างน้อย 
3 โครงการ และคณะฯ จัดส่ง
ผู้แทนจากเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยทุกกิจกรรม  

2. นิสิตมีจติส านึกและความ
เข้าใจในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม 
 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
คณะจัดขึ้น  
 
 
การประเมินความมีจิตส านึกและ
ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนะ
ธรรมของนิสิต 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู 
และเสื้อกาวน์คุณธรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิต 
 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความ
มีจิตส านึก และเข้าใจใน
ศิลปะวัฒนธรรม อยู่ในระดับ  
มาก (คะแนนระดับ 4.22) 

3. บุคลากรมีจิตส านึกและความ
เข้าใจในเรื่องศิลปะวัฒนธรรม 
 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่คณะจัดขึ้น  
 
 
การประเมินความมีจิตส านึกและ
ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนะ
ธรรมของนิสิต 

มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ศิลปะวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 ของจ านวนบุคลากร 

 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความ
มีจิตส านึก และเข้าใจใน
ศิลปะวัฒนธรรม อยู่ในระดับ  
มาก (คะแนนระดับ 4.32) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_4.1_2.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_60_4.1_2.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้คร)ู 
Dent_60_4.1_2.3 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
Dent_60_4.1_2.4 กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของบุคลากร 
Dent_60_4.1_2.5 แผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
Dent_60_4.1_2.6 สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นต่อแผนการจัดกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มศว 
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3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือความ
สะดวกในการด าเนินการและสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนกลยุทธที่ก าหนดไว้ (Dent_60_4.1_3.1) 
 ในปีการศึกษา 2560 ได้มีการด าเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 3 โครงการ 
และคณะฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมจัดท าแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2560  
1. โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม                                   จัดขึ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 
2. โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้คร)ู        จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
3. โครงการปัจฉิมนิเทศ      จัดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561 
4. โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม                      ตามเทศกาล 
 โดยโครงการทั้งหมดจะมีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นผู้รับผิดชอบติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนการจัดกิจกรรม  
 ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมส่งผู้แทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการเครือข่ายกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิต ได้เข้าร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกเทศกาล 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_4.1_3.1 ปฏิทินการจัดโครงการทางศิลปะวัฒนธรรม 

 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดท าการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2560 ในรูปแบบ 
KPI ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม KPI ค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้
ซึ่งศิลปะอันดีงาม 

คณะให้ความส าคัญโดยการจัด
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมขึ้น
ภายในองค์กร   
 

จ านวนกิจกรรมที่แสดงถึงการ
อนุรักษ ์และส่งเสริมทาง 
ศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 3 
โครงการ 

2. นิสิตมีจิตส านึกและความ
เข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม 
 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่
คณะจัดขึ้น  
 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู 
และเสื้อกาวน์คุณธรรม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนิสิต 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
77 

การประเมินความมีจิตส านึกและ
ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนะ
ธรรมของนิสิต 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความ
มีจิตส านึก และเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับ  มาก 
(คะแนนระดับ 4.22) 

3. บุคลากรมีจิตส านึกและความ
เข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรม 
 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ที่คณะจัดขึ้น  
การประเมินความมีจิตส านึกและ
ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนะ
ธรรมของนิสิต 

มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70 ของจ านวนบุคลากร 
 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความ
มีจิตส านึก และเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม อยู่ในระดับ  มาก 
(คะแนนระดับ 4.32) 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_4.1_4.1 ผลการประเมินโครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_60_4.1_4.2 ผลการประเมินโครงการสืบสานศิลปและวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู) 
Dent_60_4.1_4.3 ผลการประเมินโครงการปัจฉิมเทศ 
Dent_60_4.1_4.4 สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นต่อแผนการจัดกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มศว 
 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 
 จากผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม พบว่ากลุ่มอาจารย์ยังมีการเข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในบางกิจกรรมไม่มากนัก เช่น กิจกรรมแต่งกายชุดไทยในวันจันทร์และศุกร์ 
เป็นต้น   
 

การปรับปรุงแก้ไข 
 ส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดไทยในวันส าคัญทางประเพณี โดยเพ่ิมกิจกรรมวันที่มีพิธีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่
ในวันสงกรานต์และจะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่และอาจารย์แต่งกายชุดไทยมาร่วมพิธีและ
เนื่องจากบรรยากาศของงานพิธีอาจจะสามารถเชิญชวนกลุ่มอาจารย์ให้มีการแต่งกายชุดไทยได้มากขึ้น 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_4.1_5.1 แผนการจัดกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2560 
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6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์และบุคลากรมีการเผยแพร่ภาพการด าเนินงานโครงการทางศิลปะและ
วัฒนธรรมในหลายช่องทาง 
1. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_60_4.1_6.1) 
2. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านทางแอฟพริเคชั่นเฟสบุคคณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_60_4.1_6.2) 
3. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านทางจอแอลซีดีในลิฟท์โดยสาร (Dent_60_4.1_6.3) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_4.1_6.1 หน้าเพจการเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเวปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_60_4.1_6.2 หนา้เพจการเผยแพร่กิจกรรมผ่านทางแอพพลิเคชั่นเฟสบุค 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_60_4.1_6.3 ภาพการเผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านทางจอแอลซีดีในลิฟท์โดยสาร 

 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินการ 

- ไม่มีผลการด าเนินการ - 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ  5.00 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ : สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปงีบประมาณ / ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ทพญ.นงลักษณ์   สมบุญธรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
 ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ทพญ.นงลักษณ์   สมบุญธรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
 ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 – 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ผลการด าเนินการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก าหนดใช้แผนกลยุทธ์คณะ

ทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2557 – 2560 เป็นต้นมา (Dent_60_5.1_1.1) ต่อมาฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้น าผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี  เสนอต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาและสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข ในการด าเนินงาน
ตามแผนฯ และให้น าไปทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยจึงได้
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุง และสรุปเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2553-2567 (Dent_60_5.1_1.2)  และเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  และทันต่อ
สภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ตลอดจนให้
หน่วยงานมีการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม คณะทันตแพทยศาสตร์ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ  
จึงได้ก าหนดจัดประชุมทุกหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2561-2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  6 พฤศจิกายน 2560 (Dent_60_5.1_1.3)  และได้มีการ
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  SWOT คื อ  Strengths Weaknesses Opportunities แ ล ะ  Threats ข อ งค ณ ะ ฯ  
(Dent_60_5.1_1.4) เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยมีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์  (Dent_60_5.1_1.5) และแผนยุทธศาสตร์  15 ปี  
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(พ.ศ.2553 - 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Dent_60_5.1_1.6) ซึ่งมีผู้บริหาร ตัวแทนจากภาควิชาและ
ตัวแทนจากกลุ่มงานในคณะฯ เข้าร่วมประชุม (Dent_60_5.1_1.7)  
 คณะฯได้น าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2557 ทบทวน โดยปรับ
เพ่ิมเติมและพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558- 2562 (Dent_60_5.1_1.8)  
เพ่ือจะให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  และได้แปลงแผนกลยุทธ์ในปีงบประมาณ 2561 -2564  
(Dent_60_5.1_1.9)  เป็ นแผนปฏิบั ติ การคณ ะทันตแพทยศาสตร์   ประจ าปี งบประมาณ  2561 
(Dent_60_5.1_1.10) ครบทั้ง 5 พันธกิจของคณะฯ คือ การเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และการบริการองค์กรอย่างมีคุณภาพ โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (Dent_60_5.1_1.11) และมีการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงานย่อยหรือบุคลากรผ่านทาง รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 
หัวหน้าภาควิชาฯ และผู้อ านวยการส านักงานคณบดี     

 ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงาน   ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้น าเสนอรายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ  ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 – 
31 มีนาคม 2560  (Dent_60_5.1_1.12) และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ครั้งที่ 
9/2560  เมื่อวันที่  22 กันยายน 2560  (Dent_60_5.1_1.13) ครั้งที่  2 น าเสนอรายงานการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจ าปี   2560 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 
กันยายน 2560 (Dent_60_5.1_1.14) และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
10/2560  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560  (Dent_60_5.1_1.15) 

   นอกจากนั้นคณะฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในรอบปี  2560 
อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาครั้งที่  10/2560 
เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2560 (Dent_60_5.1_1.15) 

 ตลอดจนน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่  10/2560  ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560  โดยให้
จัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เช่น เกี่ยวกับเรื่องทักษะการสื่อสาร 
และเพ่ิมการพัฒนาด้าน Professionalism ให้นิสิตเพ่ิมขั้น รวมถึงการเพ่ือตอบสนองต่อตัวบ่งชี้ของการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
81 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_5.1_1.1 แผนกลยุทธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ประจ าปี 2557-2560 
Dent_60_5.1_1.2 แผนปฎิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(พ.ศ.2553-2567) 
Dent_60_5.1_1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินการในปีงบประมาณ 2561-2564   
Dent_60_5.1_1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ปี 2560 
Dent_60_5.1_1.5 วิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_60_5.1_1.6 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี  (พ.ศ.2553 - 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Dent_60_5.1_1.7 ใบลงนามผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2561-2564 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 
Dent_60_5.1_1.8 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ.2558-2562 
Dent_60_5.1_1.9 แผนกลยุทธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ประจ าปี 2561-2564 
Dent_60_5.1_1.10 แผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  2561 
Dent_60_5.1_1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 2/2561  

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 
Dent_60_5.1_1.12 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปี 2560  ครั้งที่ 1 
Dent_60_5.1_1.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 9/2560  

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 
Dent_60_5.1_1.14 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ  

ประจ าปี 2560  ครั้งที่ 2 
Dent_60_5.1_1.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2560  

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
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2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

ผลการด าเนินการ 
 ปัจจุบันการค านวณต้นทุนต่อผลผลิต  เป็นเครื่องมือหนึ่ งที่ ใช้ในการด าเนินการวางแผนของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ
วิ เคราะห์ ข้ อมู ลท างการเงิน  (Dent_60_5.1_2.1) ที่ ป ระกอบ ไปด้ วยค่ า ใช้ จ่ าย ในแต่ ละรายวิช า 
(Dent_60_5.1_2.2) และค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร (Dent_60_5.1_2.3) การแสดงผลสัดส่วนค่าใช้จ่าย 
(Dent_60_5.1_2.4) เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์  บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิ เคราะห์ ความคุ้ มค่ าของการบริหารหลักสู ตรมี การวิ เคราะห์ประสิทธิภ าพ ในการผลิตบัณ ฑิ ต 
(Dent_60_5.1_2.5)  วิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต (Dent_60_5.1_2.6) ตลอดจนโอกาสในการ
แข่งขัน (Dent_60_5.1_2.7) ส าหรับในปีการศึกษา พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ได้ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร (Dent_60_5.1_2.8) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียด 

2.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 

- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน)  
 2.1.1   หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 336,000/2,450,238.67 = 0.13 

2.1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก  
         - สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์    120,000/235,431.03   = 0.50 
         - สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  120,000/228,530.99   = 0.52 
         - สาขาปริทันตวิทยา          120,000/84,266.84    = 1.42 
2.1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป  

เท่ากับ 120,000/160,874.39 = 0.74 
2.1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล  
          เท่ากับ 150,000/275,434.51 = 0.54 

          ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 
ทันตกรรมคลินิก สาขาสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาทันตกรรมทั่วไป  มีรายรับต่ ากว่าการลงทุนจริง (รายจ่ายจริง) มีค่าสัดส่วนน้อยกว่า 1 จึงยังไม่คุ้มค่า 
ในขณะที่สาขาปริทันตวิทยา มีค่าสัดส่วนมากกว่า 1 จึงมีการบริหารหลักสูตรคุ้มค่า 

- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน) 
                          2.1.1  หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ -2,114,238.67 
                          2.1.2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 

          - สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์   เท่ากับ   -115,431.03 
          - สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  เท่ากับ  -108,530.99 
          - สาขาปริทันตวิทยา          เท่ากับ  35,733.16 

                          2.1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ  -40,874.39 
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                           2.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล  
        เท่ากับ -125,434.51 

       ซึ่งแสดงว่าหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
คลินิก สาขาสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์    สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาทันตกรรมทั่วไป  มีผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย(คน) น้อยกว่า 0  
จึงยังไม่คุ้มค่า ส่วนสาขาปริทันตวิทยา มีผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) 
มากกว่า 0 จึงคุ้มค่า 

2.2   มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต ดังนี้ 

ตาราง 1 การแสดงประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต  จ าแนกเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

หลักสูตร 
ต้นทุนต่อหน่วย(คน) 

ของ ทันตฯ มศว 

ต้นทุนต่อหน่วย(คน) ของ 

ทันตฯ  มน. (คู่เทียบ) 

ผลเปรียบเทียบ 

สูง/ต่ ากว่า คู่เทียบ 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2,450,238.67 769,436.47 สูงกว่าคู่เทียบ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาทันตกรรมคลินิก 

548,228.90 769,699.89 ต่ ากว่าคู่เทียบ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 

160,874.39 ไม่มีหลักสูตร  

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาการช่องปาก
และแม๊กซิลโลเฟเชียล 

275,434.51 ไม่มีหลักสูตร  

(แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง) 

 
ผลการวิเคราะห์ ตาราง 1  แสดงประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต  จ าแนกเปรียบเทียบกับคู่เทียบ ดังนี้ 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มศว  มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น 2,450,238.67 บาท  ส าหรับคู่
เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) เป็น 769,436.47  บาท  ผลเปรียบเทียบเห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย 
(คน) สูงกว่าคู่เทียบ   ผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า   มศว   ไม่มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ด้วยปัจจัยของการคิดต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตของแต่ละสถาบัน  มี
ความแตกต่างกัน  อาทิ  วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยของ  มน.  มาจาก ผลรวมของต้นทุนรวม หารด้วย FTES   
ส่วน มศว  คิดต้นทุนจาก ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของนิสิต  ซึ่งเป็นการน าค่าใช้จ่ายรายวิชาของแต่ละ
หลักสูตรมาค านวณการคิดต้นทุนต่อหน่วย  จึงท าให้แต่ละสถาบันมีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตแตกต่าง  
ทั้งนี้จากมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)  
เห็นชอบให้ทุกมหาวิทยาลัยค านวณต้นทุนการผลิตนิสิตทันตแพทย์วิธีการเดียวกันเป็นการค านวณต้นทุน
ต่อหน่วยที่คิดจากรายจ่ายจริง ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม โดยรวมค่าเสื่อมราคาและ
เงินเดือนบุคลากร  และหารด้วย FTES     ซึ่งวีธีการค านวณตามแบบ อ.บ.ท.ท.  ท าให้คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มศว มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (คน) 659,712 บาท เท่านั้น ซึ่งนับว่าถ้าเทียบกับคู่เทียบ มหาวิทยาลัย
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นเรศวร (มน.) มีต้นทุนต่อหน่วย เป็น 769,436.47   บาท  ผลเปรียบเทียบจะเห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อ
หน่วย (คน) ต่ ากว่าคู่เทียบ  จึงแสดงให้เห็นว่า มศว มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต 
 

2.  มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก  โดย มศว  มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) 
เป็น  548,228.90 บาท ส าหรับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) 769,699.89  บาท  ผลเปรียบเทียบ
เห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) ต่ ากว่าคู่เทียบ  บ่งชี้ว่า มศว มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก  มากกว่า มน. 

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

      4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล  มีต้นทุนต่อ    
           หน่วย (คน) เป็น  275,434.51 บาท  ส าหรับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) ยังไม่เปิด    
           หลักสูตร  จึงไม่มีผลเปรียบเทียบ 

2.3 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 
2.3.1 ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด  เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จ านวน

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา    
 1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 37,124.82  บาท 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ  109,645.78 บาท 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ ไม่มี 

เพราะยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล เท่ากับ ไม่มี   

เพราะยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตาราง 2 แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

หลักสูตร 
จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา
ปี 2560 (มศว) 

ต้นทุนรวม 
(มศว) 

ผลการวิเคราะห์
(มศว) 

จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
ปี 2560 (มน.) 

ต้นทุนรวม 
(มน.) 

ผลการ
วิเคราะห์

(มน.) 

ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต 

66 2,450,238.67 37,124.82 78 769,436.47 9,864.57 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาทันตกรรมคลินิก 

5 548,228.90 109,645.78 5 769,699.89 153,939.97 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาทันตกรรม
ทั่วไป 

ยังไม่ส าเร็จ 160,874.39 ไม่มี ไม่เปิดหลักสูตร ไม่มี - 

วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต 
สาขาวทิยาการช่องปาก
และแม๊กซิลโลเฟเชียล 

ยังไม่ส าเร็จ 275,434.51 ไม่มี ไม่เปิดหลักสูตร ไม่มี - 

ผลการวิเคราะห ์ตาราง 2  แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
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1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มศว   มีต้นทุนรวมเป็น  2,450,238.67 บาท หารด้วย จ านวนบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา ปี  2560 จ านวน  66  คน  ผลค านวณเป็น  37,124.82 บาท ซึ่ง คู่ เทียบคือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวม  769,436.47 บาท  หารด้วยจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี 
2560 เป็น 78 คน ผลค านวณเป็น 9,864.57 บาท  ซึ่ง มศว มีค่าค านวณมากกว่า คู่เทียบ จึงมีต้นทุน
ประสิทธิผลน้อยกว่าคู่เทียบ ผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า   มศว   ไม่มีประสิทธิผลของบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา  ด้วยปัจจัยของการคิดต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตของแต่ละสถาบัน  มีความแตกต่างกัน  
อาทิ  วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยของ  มน.  มาจาก ผลรวมของต้นทุนรวม หารด้วย FTES   ส่วน มศว  คิด
ต้นทุนจาก ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของนิสิต  ซึ่งเป็นการน าค่าใช้จ่ายรายวิชาของแต่ละหลักสูตรมา
ค านวณการคิดต้นทุนต่อหน่วย  จึงท าให้แต่ละสถาบันมีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตแตกต่าง  ทั้งนี้จากมติที่
ประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)  เห็นชอบให้ทุก
มหาวิทยาลัยค านวณต้นทุนการผลิตนิสิตทันตแพทย์วิธีการเดียวกันเป็นการค านวณต้นทุนต่อหน่วยท่ีคิด
จากรายจ่ายจริง ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม โดยรวมค่าเสื่อมราคาและเงินเดือน
บุคลากร  และหารด้วย FTES     ซึ่งวีธีการค านวณตามแบบ อ.บ.ท.ท.  ท าให้คณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (คน) 659,712 บาท เท่านั้น ซึ่งนับว่าถ้าเทียบกับคู่
เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนต่อหน่วย เป็น 769,436.47  บาท  ผลเปรียบเทียบจะเห็นว่า 
มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) ต่ ากว่าคู่เทียบ มศว มีค่าค านวณน้อยกว่าคุ่เทียบ  จึงมีประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิตมกกกว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 

2. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก    มศว มตี้นทุนรวมเป็น 548,228.90 บาท 
หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2560 จ านวน 5 คน ผลค านวณเป็น 109,645.78 บาท ซึ่ง คู่
เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวม  769,699.89 บาท  หารด้วยจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2560  เป็น 5 คน  ผลค านวณเป็น  153,939.97  บาท  ซึ่ง มศว มีค่าค านวณน้อยกว่า คู่
เทียบ   จึงมีต้นทุนประสิทธิผลมากกว่าคู่เทียบ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมทั่วไป  มีต้นทุนรวมเป็น  160,874.39 บาท หารด้วย จ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2560 ไม่มี  จึงไม่มีผลค านวณ    

4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล มีต้นทุนรวมเป็น  275,434.51 
บาท หารด้วยจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2560  ไม่มี  จึงไม่มีผลค านวณ    

2.3.2. ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตจ านวนนิสิตที่มีงานท า เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จ านวนบัณฑิตท่ี
มีงานท าในปีการศึกษานั้นๆโดยค่าที่ค านวณมาจะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ 

- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท าเท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่มี
งานท าในปีการศึกษานั้นๆ โดยค่าที่ค านวณมาจะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ  

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 37,124.82  บาท 
2  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ  109,645.78 บาท 
3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ  ไม่มี  เพราะยังไม่มี

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล   

เท่ากับ ไม่มี เพราะยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ตาราง 3 แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท า เปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

หลักสูตร 

จ านวน
บัณฑิตที่มี
งานท าปี 

2560 มศว 

ต้นทุนรวม
(มศว) 

ผลวิเคราะห์ 

จ านวน
บัณฑิตที่มี
งานท าปี 
2560 มน. 

ต้นทุนรวม
(มน.) 

ผล
วิเคราะห์ 

ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต 

66 2,450,238.67 37,124.82 78 769,436.47 9,864.57 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาทันตกรรมคลินิก 

5 548,228.90 109,645.78 5 769,699.89 153,939.97 

วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ยังไม่ส าเร็จ 160,874.39 ไม่ม ี ไม่เปดิ
หลักสตูร 

ไม่ม ี - 

วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ 
สาขาวิทยาการช่องปาก
และแม๊กซลิโลเฟเชียล 

ยังไม่ส าเร็จ 275,434.51 ไม่ม ี ไม่เปดิ
หลักสตูร 

ไม่ม ี - 

จากการวิเคราะห์จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาพบว่าคณะทันตแพทยศาสตร์  
มีจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า  คือ 100 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2560 คือ 66 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ทันตกรรมคลินิก จ านวน 5 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป ไม่มี หลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล ไม่มี 

ผลการวิเคราะห์ ตาราง 3  แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท า เปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
1.   หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มศว   ค านวณโดยต้นทุนรวมเป็น 2,450,238.67 บาท 

หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า จ านวน  66  คน  ผลค านวณเป็น 37,124.82 บาท ซึ่ง คู่ เทียบคือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวม 769,699.89 บาท  หารด้วยจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า เป็น 78 คน  
ผลค านวณเป็น 9,864.57 บาท  ซึ่ง มศว มีค่าค านวณมากกว่า คู่เทียบ   จึงมีต้นทุนประสิทธิผลต่ ากว่าคู่เทียบ  
ผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า มศว มีต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท าต่ ากว่าคู่เทียบ ด้วย
ปัจจัยของการคิดต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตของแต่ละสถาบัน  มีความแตกต่างกัน  อาทิ  วิธีการคิด
ต้นทุนต่อหน่วยของ มน. มาจาก ผลรวมของต้นทุนรวมหารด้วย FTES ส่วน มศว คิดต้นทุนจาก 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของนิสิต  ซึ่งเป็นการน าค่าใช้จ่ายรายวิชาของแต่ละหลักสูตรมาค านวณการ
คิดต้นทุนต่อหน่วย  จึงท าให้แต่ละสถาบันมีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตแตกต่าง  ทั้งนี้จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)  เห็นชอบให้ทุก
มหาวิทยาลัยค านวณต้นทุนการผลิตนิสิตทันตแพทย์วิธีการเดียวกันเป็นการค านวณต้นทุนต่อหน่วยที่คิด
จากรายจ่ายจริง ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม โดยรวมค่าเสื่อมราคาและเงินเดือนบุคลากร  
และหารด้วย FTES ซึ่งวีธีการค านวณตามแบบ อ.บ.ท.ท.  ท าให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มีต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วย (คน) 659,712 บาท เท่านั้น ซึ่งนับว่าถ้าเทียบกับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มี
ต้นทุนต่อหน่วย เป็น 769,436.47 บาท ผลเปรียบเทียบจะเห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) ต่ ากว่าคู่
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เทียบ  มศว มีค่าค านวณน้อยกว่าคุ่เทียบ   จึง มีต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ มีงานท าสุงกว่า 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก มศว มีต้นทุนรวมเป็น 548,228.90 
บาท หารด้วย จ านวนบัณฑิตมีงานท า  จ านวน 5 คน  ผลค านวณเป็น 109 ,645.78 ซึ่งคู่ เทียบ คือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวมเป็น 769,699.89 บาท บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปี 2560 จ านวน 5 
คน ผลค านวณเป็น 153,939.97 บาท ซึ่ง มศว มีค่าค านวณน้อยกว่า คู่เทียบ จึงมีต้นทุนประสิทธิผลสูงกว่าคู่
เทียบ 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป มีต้นทุนรวมเป็น 160,874.39 บาท 
หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า โดยในปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา จึงไม่มีผล
ค านวณ  ซึ่งคู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าวจึงไม่มีผลค านวณ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล มีต้นทุนรวม
เป็น 275,434.51 บาท หารด้วยจ านวนบัณฑิตที่มีงานท าโดยในปีการศึกษา 2560 ยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจึงไม่มีผลค านวณ ซึ่งคู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าวจึงไม่มีผล
ค านวณ 

 มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อ 2.1-2.3 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา (วาระประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561) รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพได้น าเสนอการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ใช้ในการวางแผนผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ในจ านวนที่เหมาะสม ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ใช้เป็นพ้ืนฐานในการค านวณต้นทุน ซึ่งได้ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
สามารถค านวณต้นทุนการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตรได้ตามรายละเอียด โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
และให้พิจารณาปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตร เพ่ือให้เกิดความคุ้มทุนและเสนอต่อสภา
วิชาการ และ สภามหาวิทยาลัยต่อไป โดยในปีการศึกษา 2561 ได้มีการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา เหมาจ่าย
ตลอดหลักสูตร ดังนี้ (Dent_60_5.1_2.9) 
 

หลักสูตร 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ปีการศึกษา 2560 
(บาท) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ปีการศึกษา 2561 

(บาท) 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 336,000 600,000 

วท.ม. ทันตกรรมคลินิก 120,000 141,000 

วท. ม. สาขาวิทยาการช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 

150,000 183,000 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_5.1_2.1 รายงานต้นทุนรวมในลักษณะ Full Cost 
Dent_60_5.1_2.2 ตารางค่าใช้จ่ายรายวิชา 
Dent_60_5.1_2.3 ตารางค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร 
Dent_60_5.1_2.4 ตารางแสดงผลสัดส่วนค่าใช้จ่าย 
Dent_60_5.1_2.5 ตารางแสดงผลประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต 
Dent_60_5.1_2.6 ตารางแสดงผลประสิทธิผลการผลิตบัณฑิต 
Dent_60_5.1_2.7 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระดับหลักสูตร 
Dent_60_5.1_2.8 เอกสารรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
Dent_60_5.1_2.9 เอกสารรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยปีการศึกษา 2561 และประกาศ

มหาวิทยาลัย 
 
 
3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย

ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและ 
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

ผลการด าเนินการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารคณะฯ ผู้บริหารโรงพยาบาล
ทันตกรรม ผู้และอ านวยการส านักงานคณบดี เป็นคณะกรรมการอ านวยการ การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับคณะ 

คณะกรรมการอ านวยการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
1. ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะทันตแพทยศาสตร์  
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุประเด็นความเสี่ยงพร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ 

ให้เกิดความเสียหาย หรือล้มเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
3. ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงและควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผน 
5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือ

คณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   
6. น าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปใช้ใน

การปรับแผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป 
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 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ มีผู้บริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ดังนี้ 

1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์     ที่ปรึกษา 

2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ  ประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                         กรรมการ 

4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                        กรรมการ 

5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์                              กรรมการ 

6. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม                       กรรมการ 

7. รองผู้อ านวยการฝ่ายการรักษาและบริการวิชาการ   กรรมการ 

8. รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา    กรรมการ 

9. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป     กรรมการ 

10. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ กรรมการ 

11. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน กรรมการ 

12. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก  กรรมการ 

13. หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา     กรรมการ 

14. ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี     กรรมการ 

15. นางสาวนิสา   กรีหิรัญ     กรรมการและเลขานุการ 

16. นายปรมินทร์   วิภาตะวิทย์     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(Dent_60_5.1_3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560) 
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การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2560 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการฯ ได้สรุปประเด็นความเสี่ยงได้ทั้งหมด 5 ประเด็น ซึ่งสามารถ

แจกแจงเป็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
1.  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 4 ประเด็น ได้แก่  

1.1 โครงการวิจัยของคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงขอทุนภายในสถาบัน และยังเป็นโครงการวิจัยเล็กๆ แทบจะ  
     ไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนขนาดใหญ่จากภายนอกสถาบันเลย ท าให้จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อ 
     จ านวนอาจารย์ประจ ายังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง 
1.2 นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเวลา 
1.3 นิสิตทันตแพทย์ไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านได้ก่อนจบการศึกษาหลักสูตร 
     ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
1.4 นิสิตทันตแพทย์ไม่ได้ปริมาณผู้ป่วยตามการก าหนดปริมาณงานข้ันต่ าของทันตแพทยสภา 

2.  ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน 1 ประเด็น ได้แก่ 
2.1 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรมเกิดภาวะฉุกเฉินในระหว่างการรับการ รักษา ใน

ปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามตัวชี้วัด (KRI) ที่ก าหนดและรายงานผลต่อคณะกรรมประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 
จ านวน 3 ครั้ง (Dent_60_5.1_3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ปย.2) รอบ 6 เดือน  
และ รอบ 12 เดือน) (Dent_60_5.1_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 8/2560 และ 
Dent_60_5.1_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่  ครั้งที่ 10/2560) 

โดยในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) เนื่องจากโรงพยาบาลทันตกรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านความเสี่ยงของ
โรงพยาบาลอีกชุดหนึ่งแยกต่างหากจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ จึง
เสนอให้ อ.ทพ.วรชน ยุกตานนท์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล ฝ่ายสนับสนุนการรักษา ท าหน้าที่เป็นผู้แทน
ของโรงพยาบาล และน าประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงสูง -สูงมาก เข้ามาเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เพ่ือระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงของคณะฯ ด้วย 

2) ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านการเงินของคณะฯ เช่น ความคุ้มทุนของการด าเนินงาน
หลักสูตรต่างๆ ในคณะ โดยเฉพาะหลักสูตรระดับหลังปริญญา เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาในปีต่อไป (Dent_60_5.1_3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ครั้งที่ 4/2560) 

การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2561 
ส าหรับปีงบประมาณ 2561  คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ท าการวิเคราะห์ 

และระบุความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามบริบทของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2560 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่ เกิดจากอุบั ติภัย อัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร ในอาคาร 
คณะทันตแพทยศาสตร์ และ โรงพยายาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 11/2559) ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยงได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
ส าหรับรอบปีงบประมาณ 2561 (Dent_60_5.1_3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและ
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บริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561) โดยในปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการฯ ได้สรุปประเด็นความเสี่ยงได้
ทั้งหมด 5 ประเด็น ซึ่งสามารถแจกแจงเป็นความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 
1.  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์   4   ประเด็น 

1.1  โครงการวิจัยของคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงขอทุนภายในสถาบัน และยังเป็นโครงการวิจัยเล็กๆ แทบจะ
ไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนขนาดใหญ่จากภายนอกสถาบันเลย ท าให้จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ ายังไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีคาดหวัง 

1.2  นิสิตทันตแพทย์มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคที่เกิดจากความเครียดสูงขึ้น 
1.3  ปริมาณคนไข้ในคลินิกการเรียนการสอนไม่เพียงพอส าหรับนิสิตทันตแพทย์ 
1.4  นิสิตทันตแพทย์ไม่ได้ปริมาณผู้ป่วยตามการก าหนดปริมาณงานที่ก าหนด 

2.  ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การบริหารและการจัดการหน่วยงาน 3 ประเด็น 
2.1   นักวิจัยมีโอกาสได้รับอันตรายจาการจัดเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการที่ไม่เป็นระบบ 
2.2   บุคคลากรติดในลิฟต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อมีไฟฟ้าดับ 
2.3   อุบัติภัย/อัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจรในอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันตกรรม 

คณะกรรมการฯ ได้ท าการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงข้างต้น และจัดล าดับความเสี่ยงตาม
ระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็น ดังแสดงในเอกสารประกอบ (Dent_60_5.1_3.7 RM 1 การประเมิน
โอกาส ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์และระบุสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในคณะฯ และปัจจัยภายนอกคณะฯ หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ คณะกรรมการฯ ได้ท าการคัดเลือกความ
เสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 ดั งแสดงในเอกสารประกอบ (Dent_60_5.1_3.8 RM 2 แผนบริหารความเสี่ ยง  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561) และมีการด าเนินการตามแผน โดยในแต่ละประเด็นความ
เสี่ยงนั้นได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ หรือ Key Risk Indicator (KRI) ซึ่งแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ
ต้องมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบ เพ่ือเก็บข้อมูลตาม KRI ของประเด็นความเสี่ยงนั้น เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นระยะตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือที่คณะกรรมการฯ 
จะได้ท าการรวบรวมข้อมูลการด าเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ตามระยะเวลาที่ก าหนด  โดยได้มีวาระพิจารณาการติดตามแผนการจัดการความ
เสี่ยง (RM-3) และรายงายการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย. 2) รอบ 6 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ  2561 (Dent_60_5.1_3.9 แบบ ปย .2 การรายงานผลการด าเนินการควบคุมภายใน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน) และน าส่งหน่วยควบคุมภายใน ฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลทันตกรรม ได้มีการประชุมและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของโรงพยาบาลทันตกรรม (Dent_60_5.1_3.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กมภาพันธ์ 2561) และได้มีการจัดท าโครงการจัดการ
ความรู้เรื่อง “การปฏิบัติเมื่อประสบอุบัติเหตุเข็มทิ่มต าหรือสัมผัสสารคัดหลั่ง” เพ่ือให้ได้ “แนวทางการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอุบัติ เหตุจากการปฏิบั ติ งานทันตกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV, HBV และ HCV” 
(Dent_60_5.1_3.11 เอกสารแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทันตกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่อการติดเชื้อ HIV, HBV และ HCV) 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_5.1_3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 

Dent_60_5.1_3.2 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ปย.2) รอบ 6 เดือน  
และ รอบ 12 เดือน) 

Dent_60_5.1_3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 8/2560 
Dent_60_5.1_3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่  ครั้งที่ 10/2560 
Dent_60_5.1_3.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 

4/2560  
Dent_60_5.1_3.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 

1/2561 
Dent_60_5.1_3.7 RM 1 การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง 
Dent_60_5.1_3.8 RM 2 แผนบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

2561) 
Dent_60_5.1_3.9 แบบ ปย.2 การรายงานผลการด าเนินการควบคุมภายใน คณะทันต

แพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน) 
Dent_60_5.1_3.10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลทันตกรรม 

ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 กมภาพันธ์ 2561 
Dent_60_5.1_3.11 เอกสารแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทันตกรรมที่มี

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV, HBV และ HCV) 
 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
ผลการด าเนินการ 

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการก าหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผลการ ด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ โดยได้มีการติดตามแผนการปฏิบัติงาน และติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์ รอบ 6 เดือน  ในการประชุมกรรมการคณะฯ 
ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่  22 กันยายน 2560 (Dent_60_5.1_4.1) และรอบ 12 เดือน  ในการ
ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2560 (Dent_60_5.1_4.2) ท าให้
สามารถติดตามการด าเนินงาน และส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวมบรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี  

 ภายหลังจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้จัดท า โครงการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการด าเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 โดยมีการน าผลการประเมิน
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คุณภาพการศึกษาในปี  พ .ศ 2559 มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินการคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 (Dent_60_5.1_4.3) และ ได้มีการแปลงแผนกลยุทธฺ์เป็น
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2561 ในการประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2561 และมีการรายงานตามระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ 
Srinakharinwirot University Strategy Action Plan Monitoring System (SWU–SAP) ซึ่ งเป็ น
ระบบ SWU IT Tools ระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการติดตาม 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายในคณะให้มีประสิทธิภาพโดยมีการ
จัดการ และมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินองค์ประกอบ ควบคุมภายในและ
ประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปีนอกจากนี้ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการควบคุมและติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโดย
ประหยัด และคุ้มค่า โดยจะมีการแจ้งรายงานทางการเงินทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องในที่ประชุมกรรมการคณะฯ ในทุกเดือน  

 ในปี พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานงบประมาณ และ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นระบบ SWU-ERP ตามระบบของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถติดตามการใช้
งบประมาณแบบ “real time” สามารถใช้งบประมาณได้ถูกต้องตามแผน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถตรวจสอบสถานะได้ และสามารถจัดเก็บประวัติการเสนอราคาและการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง
เป็นระบบ และโปร่งใส 
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3. หลักการตอบสนอง Responsiveness) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธกิจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่ างดี อาทิ การพัฒนา
หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการ
ประกอบวิชาชีพและสังคมของผู้ใช้บัณฑิตและของนิสิตอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจนายจ้างผู้ ใช้บัณฑิตทันตแพทย์  ปีการศึกษา 2560  อยู่ ในเกณฑ์ที่ดี  
(คะแนน 4.25) โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

 

ผลการประเมินแต่ละด้าน หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาทันตกรรมคลนิิก 

(1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 4.33 4.60 

(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ 4.07 4.40 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา 3.94 4.33 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ 

4.16 4.27 

(5) ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.16 4.47 

(6) ด้านอัตลักษณ์ของบัณฑติมหาวิทยาลัย 4.14 4.30 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑติ 4.10 4.40 

 

ซึ่งแสดงว่าคณะทันตแพทยศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพและตรงความต้องการของ
สังคม (Dent_60_5.1_4.4) 

 ในขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2562 กรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ได้จัดให้มีการเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหลักสูตร รามทั้งนิสิตเก่ามาให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร ในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 

 นอกจากพันธะกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ยังได้มีการให้บริการทางการ
รักษาทางทันตกรรมให้กับผู้ป่วย ทั้งในส่วนโครงการบริการทันตกรรม และส่วนพันธกิจด้านบริการ
วิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่ง
เป็นการให้บริการทางการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารต่างๆ เช่น จังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดนครนายก รวมถึงการออกหน่วยยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกด้วย 
ซึ่งการให้บริการดังกล่าวผู้เข้ารับบริการต่างมีความพึงพอใจในระดับสูง 
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4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธ
กิจที่ก าหนดไว้ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหารจัดการ และส่งเสริม
ผลักดันการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ซึ่งผลการรายงานผลการส ารวจบัณฑิตท่ีได้งานท า และผล
การประเมินบัณฑิตทันตแพทย์อยู่ในเกณฑ์ดี 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการก าหนด Job Description ของบุคคลากรในคณะฯ และโรงพยาบาล 
ทันตกรรม รวมถึงการก าหนดเกณฑ์ภาระงานของอาจารย์เพ่ือให้บุคคลากรได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ก าหนดและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 

 การด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ด าเนินงานโดยการบริหารของคณะกรรมบริหารคณะฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ทันตกรรม และ ผู้อ านวยการส านักงานเลขานุการคณะฯ  และในการประชุมกรรมการทุกคณะจะมี
ตัวแทนจากกรรมการสภาคณาจารย์และบุคคลากร ประเภทผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมด้วย
ทุกครั้ง เพ่ือรับฟังและแสดงความคิดเห็น และมีนโยบายให้คณาจารย์และบุคลากรประเมินแบบ
ป ระ เมิ น สมรรถน ะผู้ บ ริ ห าร  โดยผลการป ระ เมิ น ใน ปี  2560  ดั ง ใน เอกสารป ระกอบ
(Dent_60_5.1_4.12) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการด าเนินงานที่โปร่งใส โดยก าหนดให้รายงานสถานภาพทางการเงิน ผล
การด าเนินการของโรงพยาบาลทันตกรรมทันตกรรม การติดตามการใช้งบประมาณ และผลการ
ด าเนินงานต่างๆของคณะฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้
สามารถตรวจสอบได้  

 การด าเนินการต่างๆของคณะฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งจะมีตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ และ 
ส านักงานเลขานุการคณะ เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือความโปร่งใสในการบริหารงาน เช่น คณะกรรมการ
ด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงาน 

 การสื่อสารข้อมูลองค์กรอย่างเปิดเผย เช่น การติดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนที่บริเวณโถง
ชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ และบนเวบไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างสะดวก และมีความโปร่งใส และยุติธรรม 

 ในปี พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานงบประมาณ และ กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นระบบ SWU-ERP ตามระบบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถติดตามการใช้
งบประมาณแบบ “real time” สามารถใช้งบประมาณได้ถูกต้องตามแผน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถตรวจสอบสถานะได้ และสามารถจัดเก็บประวัติการเสนอราคาและการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง
เป็นระบบ และโปร่งใส 
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6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีตัวแทนจากกรรมการสภาคณาจารย์และ
บุคคลากร ประเภทผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ด้วยทุกครั้ง เพ่ือรับฟัง
และแสดงความคิดเห็น 

 การด าเนินการต่างๆของคณะฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งจะมีตัวแทนจากภาควิชาต่างๆ และ 
ส านักงานเลขานุการคณะ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน เช่น คณะกรรมการด าเนินงาน
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 

 มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน เช่น e-mail 
หรือ facebook ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารอย่างมีส่วนร่วมต่างๆ  

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

 กระจายอ านาจไปยังรองคณบดีฝ่ายต่างๆให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอ านาจให้
ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน อาทิ การบริหารการเงิน การ
บริหารการพัสดุ การบริหารงานบุคคล การบริหารพันธกิจต่างๆ  

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ยึดตามระเบียบและ
ประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในกรณีมีข้อร้องเรียน คณะฯก็มีการด าเนินการ
สอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตาม พรบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(Dent_60_5.1_4.5) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส และ
ใช้ระเบียบตามที่กระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัยก าหนด โดยส าหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ใช้
ระเบยีบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะ  
โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น 
การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เช่น การลาศึกษาต่อ การจัดสวัสดิการ
ต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะ เช่น สิทธิการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลของบุคลากร คณะทันต
แพทยศาสตร์ (Dent_60_5.1_4.6) เป็นต้น 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจ้างงานในต าแหน่งผู้พิการ โดยยึดหลักให้ผู้พิการได้รับโอกาสในการ
ท างานอย่างเท่าเทียม ตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม  
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มาตรา 33 หรือมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่ งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 (Dent_60_5.1_4.7) โดยในปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจ้างงานใน
ต าแหน่งผู้พิการ 2 ต าแหน่ง ได้แก่  

1. นายสมัชชา ช่วยสวุรรณ (Dent_60_5.1_4.8) 

2. นางสาวญาณิศา อัตตรัถยา (Dent_60_5.1_4.9) 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะด้านกระจายโอกาส และ
ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบทนั้น หน่วยบริการ
วิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการฯประจ าปี ที่สอดคล้องกับความต้องการ
สังคม คณะทันตแพทยศาสตร์มีการก าหนดพันธกิจ คือ การบริการวิชาการเพ่ือลดความเหลื่ อมล้ าทางด้าน
สุขภาพช่องปาก ด้วยจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทางโครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้บริการแก่ผู้ที่ยากไร้ ในถิ่นธุรกันดารที่ไม่สามารถเข้าถึง
การบริการทางทันตกรรมได้ 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทาง
ความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และบุคลากรของคณะ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม/
สัมมนาต่างๆ เช่น การสัมมนาเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน ซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้ง
จากบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปีนี้ คณะฯ ได้จัดโครงการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “บุคลากรยุคใหม่ Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 
23 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดการญจนบุรี (Dent_60_5.1_4.10) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากคณาจารย์ เกี่ยวกับการปรังปรุงหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรังปรุง 
2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ โดยมีคณาจารย์และ
บุคคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งสิ้น 54 คน (Dent_60_5.1_4.11) ของคณะ  
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_5.1_4.1 วาระการประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 
9/2560 เมื่อวันที่  22 กันยายน 2560 

Dent_60_5.1_4.2 วาระการประชุมกรรมการคณะฯ เพื่อติดตามแผนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 
10/2560 เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2560 

Dent_60_5.1_4.3 แผนกลยุทธ์และแผนการด าเนินการคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561-2564 
Dent_60_5.1_4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตทันตแพทย์ ปี 2559 
Dent_60_5.1_4.5 พรบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Dent_60_5.1_4.6 สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล 
Dent_60_5.1_4.7 หนังสือขอความร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 33 หรือมาตรา 

35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 

Dent_60_5.1_4.8 ค าสั่ง การจ้างงานในต าแหน่งผู้พิการ 1 
Dent_60_5.1_4.9 ค าสั่ง การจ้างงานในต าแหน่งผู้พิการ 2 
Dent_60_5.1_4.10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “บุคลากร

ยุคใหม ่Thailand 4.0” 
Dent_60_5.1_4.11 โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นจากคณาจารย์ เกี่ยวกับการปรังปรุงหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ฉบับปรังปรุง 2562 

Dent_60_5.1_4.12 รายงานการแบบประเมินสมรรถนะผู้บริหาร ประจ าปี 2560 
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5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการด าเนินการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561 (Dent_60_5.1_5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์) 
โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผู้บริหารคณะฯ และผู้บริหารโรงพยาบาลทันตกรรมร่วมเป็นคณะท างาน ดังนี้ 

 
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์      ที่ปรึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ   ประธาน 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์     กรรมการ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต     กรรมการ 

นางสาวนิสา   กรีหิรัญ      กรรมการ 

นายปรมินทร์   วิภาตะวิทย์      กรรมการ 

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

การปฏิบัติงานจริง 
4. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและน าไปปฏิบัติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เริ่มมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ร่วมประชุมกันเมื่อ 
วันที่ 23 กันยายน 2558 เพ่ือจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2558–2562 
(รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558) และได้มีการแต่งตั้งกรรมการเพ่ิมเติม โดยใน
ปีงบประมาณ 2561ได้มีการแต่งตั้ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาล รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล เป็นคณะ
กรรมการฯ ด้วย โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผน และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
คณะฯ และครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย รวมทั้งมีการก าหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้องกัน ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์   
ผู้มีความรู้และประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ (วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ) 

 

พันธกิจ   
1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม ความสุข และมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ทางด้านสุขภาพช่องปาก ด้วยจิ ตสาธารณะและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
5. บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ใหเ้ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์   
1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ในคณะทั้งในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มบุคลากรสาย

สนับสนุน   
2. ส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และภารกิจอ่ืนๆ 

ของคณะ   
3. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการ

ปฏิบัติงานประจ า 
(รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบ Dent_60_5.1_5.2 แผนการจัดการความรู้  คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562) 
ในปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการจัดการ

ความรู้โดยผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดคือ คณาจารย์ และบุคลากรในคณะฯ จ านวน 2 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
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แนวทางตามแผน/โครงการ 
KPI / ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ผู้รับผดิชอบ 

แนวทาง: ส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามภารกจิ
หลักของคณะ โดยใช้กลไกของการจัดการ
ความรู้เป็นการสร้างฐานข้อมูลคสามรู้ทาง
วิชาการส าหรับการถ่ายทอดผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

1. โครงการสมัมนาจดัการความรูเ้พื่อปรับปรุง
หลักสตูร ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

จ านวนโครงการ / 
1 โครงการ 

1 โครงการ บรรลเุป้าหมาย ฝ่ายวิชาการ 

แนวทาง: การจดัการความรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคคลากร
สายสนบัสนุนของโรงพยาบาลทันตกรรม 

1. โครงการจัดการความรู้เรื่อง แนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัตเิหตุจากการปฏิบัติงานทัน
ตกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการตดิเช้ือ HIV, 
HBV, HCV 

จ านวนโครงการ / 
1 โครงการ 

1 โครงการ บรรลเุป้าหมาย โรงพยาบาล
ทันตกรรม 

แผนการจัดการความรู้ของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 
 
 คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ประเมินความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2560 ที่
ผ่านมา พบว่า จากตัวบ่งชี้ (KPI) ของแผนสามารถบรรลุผลส าเร็จได้ท้ังหมด ดังแสดงในตารางผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 
(Dent_60_5.1_5.3 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560) 
(Dent_60_5.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560)  
(Dent_60_5.1_5.5 ผลการด าเนินงานคณะกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560)   
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โดยมีผลการด าเนินงานรายละเอียดดังตาราง 

แนวทางตามแผน/โครงการ KPI / ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 

แนวทาง: ส่งเสริมการปฏิบตัิงานตามภารกจิ
หลักของคณะ โดยใช้กลไกของการจัดการ
ความรู้เป็นการสร้างฐานข้อมูลคสามรู้ทาง
วิชาการส าหรับการถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
1. โครงการสมัมนาจดัการความรูเ้พื่อ
ปรับปรุงหลักสูตร ทันตแพทยศาสตรบณัฑิต 

จ านวนโครงการ / 1 
โครงการ 

1 โครงการ 
 

บรรล ุ
เป้าหมาย 

ฝ่ายวิชาการ 

 มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบ 
คณะท างานการจัดการความรู ้

คณะกรรมการจัดการความรู้ / ฝ่ายวิชาการ 

 มีการจัดท าแผนการจัดการความรู ้ ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2561 

 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากความรู้และทักษะของผู้
มีประสบการณ ์

ฝ่ายวิชาการได้แบ่งการท างานของคณะท างานเป็นกลุ่มต่างๆ ตามความ
เชี่ยวชาญ ได้แก่ กลุม่รายวิชาภาษาอังกฤษ, กลุ่มรายวิชา cariology, กลุ่ม
รายวิชาวิจัย, กลุม่คลินิกการเรียนการสอน ได้มีการประชุมเตรยีมงานของ
กลุ่มย่อยและมีการน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับคณาจารยส์าขาต่างๆ 
เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการปรบัปรุงหลักสูตร 

 บุคคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด
น าแนวทางการปฏิบัตไิปปฏิบตั ิ

คณะท างานน าความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการแลกเปลี่ยนร่วมกันไปด าเนนิการ
สร้างรายวิชาให้เหมาะสมต่อไป 

 รวบรวมแนวทางการปฏิบัติงาน
จากการจัดการความรู้ในปี
การศึกษา 2560 มาพัฒนาเป็น
แนวปฏิบัต ิ

คณะท างานสรุปผลที่ได้จากการสมัมนาและ สรปุความคดิเห็นรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อด าเนินงานต่อไป (ขณะนี้อยู่ในระหว่างก า
เนินการปรับปรุง ยังไม่แล้วเสร็จ) 

 มีการประเมินผลความส าเรจ็ของ
แผนจัดการความรู้และรายงานต่อ
ที่ประชุมกรรมการคณะ 

มีการรายงานผลการสัมมนาจัดการความรูเ้พื่อปรับปรุงหลักสตูรในกรรม 
การประจ าคณะ ครั้งท่ี 9/2560 

 น าข้อเสนอจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อไป
พัฒนาแผนการจดัการความรู้ต่อไป 

คณะกรรมการประจ าคณะมีข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรงัปรุง 2562 เพื่อด าเนินงานต่อไป 
(ขณะนี้อยู่ในระหว่างก าเนินการปรับปรุง ยังไม่แล้วเสร็จ) 
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แนวทางตามแผน/โครงการ 
KPI / ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

แนวทาง: การจดัการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของบุคคลากรสายสนับสนุนของ
โรงพยาบาลทันตกรรม 
1. โครงการจัดการความรู้เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
เมื่อเกิดอุบัตเิหตจุากการปฏิบัติงานทันตกรรมทีม่ี
ความเสีย่งต่อการตดิเช้ือ HIV, HBV, HCV 

จ านวนโครงการ / 
1 โครงการ 

1 โครงการ 
 

บรรล ุ
เป้าหมาย 

โรงพยาบาล
ทันตกรรม 

 มีการก าหนดผู้รบัผิดชอบ คณะท างาน
การจัดการความรู ้

คณะกรรมการจัดการความรู้ / โรงพยาบาลทันตกรรม 

 มีการจัดท าแผนการจัดการความรู ้ ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ ์

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง โรงพยาบาลทันตกรรมไดจ้ัดให้มีการ
จัดประชุมการความรู้เพื่อจัดท าแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัตเิหตุ
จากการปฏิบตัิงานทันตกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการตดิเช้ือ HIV, HBV, 
HCV ในเดือน มีนาคม 2561 โดยปรับปรุงจาก แนวทางการปฏิบตัทิี่
จัดท าขึ้นเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2558 ในครั้งนี้ไดร้ะดมความคดิเห็น 
และ แลกเปลี่ยนประปบการณ์จาก คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
และน าปญัหาอุปสรรคที่พบจากการใช้แนวทางการปฏิบัติเดิมมา
ปรับปรุง 

 บุคคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดน า
แนวทางการปฏิบัตไิปปฏิบตัิ และมีการ
ติดตามผลที่เกิดขึน้และปญัหาอุปสรรค
จากการน าไปปฏิบัต ิ

คณะท างานน าแนวทางที่ได้ จากการปรับปรุงจาก แนวทางการปฏิบตัิ
ที่จัดท าข้ึนเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2558 และน าปัญหาอุปสรรคที่พบ
จากการใข้แนวทางการปฏิบตัิเดมิมาปรับปรุง โดยมีประเด็นใหญ่ๆ ที่
ปรับปรุง ได้แก ่

1. แนวทางฯ ปี 2558 ไมไ่ดม้ีการก าหนดผูร้ับผดิชอบในคลินิก 
ท าให้นิสิตไม่ทราบว่าต้องรายงานใครเมื่อเกดิเหตุ จึงไดม้ี
การปรับปรุงโดยการก าหนดให้อาจารยผ์ู้นิเทศน์งานนิสติ
คนนั้นเป็นผู้รบัผิดชอบ 

2. แนวทางฯ ปี 2558 ได้ก าหนดสถานพยาบาลที่ส่งไป
วิเคราะห ์ความเสี่ยงและเจาะเลือด คือ รพ. บ้านแพ้ว แต่
ในขณะนี้โรงพยาบาลปดิท าการจึงได้ ก าหนด 
สถานพยาบาลใหม่ได้แก่ คลินิกนรินาม สภากาชาด  
รพ.เพชรเวช และ โรงพยาบาลพระรามเก้า 

 รวบรวมแนวทางการปฏิบัติงานจากการ
จัดการความรู้ในปีการศึกษา 2560 มา
พัฒนาเป็นแนวปฏิบัต ิ

คณะท างานสรุปผลที่ได้จากการจดัการความรู้จัดท าเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัตเิหตุจากการปฏิบัติงานทันตกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ HIV, HBV, HCV และช้ีแจงต่อนิสิตทันตแพทยศาสตร์ 
และ หลังปริญญา ในวันปฐมนิเทศก่อนข้ึนคลินิก 

 มีการประเมินผลความส าเรจ็ของแผน
จัดการความรู้และรายงานต่อที่ประชุม
กรรมการคณะ 

มีการรายงานผลการสัมมนาจัดการความรูเ้พื่อจัดท า แนวทางการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัตเิหตุจากการปฏิบัติงานทันตกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การติดเชื้อ HIV, HBV, HCV ในกรรมการประจ าคณะ ครั้งท่ี 5/2561 

 น าข้อเสนอจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อไปพัฒนาแผนการ
จัดการความรู้ต่อไป 

ที่ประชุมกรรมการประจ าคณะมีความเห็น 
1. ท าการรวบรวมและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการในปีนี้
เป็นเอกสาร และไฟลเ์อกสาร และได้ท าการเผยแพรสู่่บุคลากรใน
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แนวทางตามแผน/โครงการ 
KPI / ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะฯ ผ่านทางเวปไซท์ฝ่ายวิชาการของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และน าไปใช้ได้โดยสะดวก  
2. ให้โรงพยาบาลทันตกรรม จัดท าโครงการการจัดการความรู้เรื่อง
การท าความสะอาดและฆ่าเช้ือในยูนิตทันตกรรมเพื่อพัฒนาระบบของ
โรงพยาบาลทันตกรรมต่อไป 

หมายเหตุ : คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ท าการรวบรวมและสรุปองค์
ความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการในปีนี้เป็นเอกสาร และไฟล์เอกสาร และได้ท าการเผยแพร่สู่บุคลากรใน
คณะฯ ผ่านทางเวปไซท์ฝ่ายวิชาการของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และน าไปใช้
ได้โดยสะดวก  
 

นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้เชิญ
วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดคือ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรในคณะฯ จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้ 

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมความตระหนักในการล้างมือส าหรับบุคลากรทาง
ทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีท่ี 5 

จัดขึ้นในวันที่ 19 และ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 เวลา 13.00-16.30 น.
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรมและนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 (ปี
การศึกษา 2560) มีความตระหนัก มีความรู้ และสามารถปฏิบัติการล้างมือ 6 ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง โครงการ
นี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการรวม 165 คน (Dent_60_5.1_5.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมความ
ตระหนักในการล้างมือส าหรับบุคลากรทางทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5)  
 
 2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ในหัวข้อ English academic writing 

จัดขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือให้นิสิต 
ทันตแพทย์  และคณาจารย์ผู้ สนใจ สามารถเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง  
เนื่องด้วยภาษาอังกฤษนอกจากจะเป็นภาษาสากลที่ ใช้ ในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ส าหรับบุคคลทุกระดับในประเทศไทยแล้วยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
ความรู้ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ขยายสู่สากลให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

ในด้านวิชาชีพทันตแพทย์ ต้องมีการค้นคว้าวิจัย เขียนบทความเพี่อตีพิมพ์ โดยเฉพาะการตีพิมพ์เผยแพร่ 
สู่สาธารณะชน จึงจ าเป็นที่ต้องการมีแนวทาง และหลักการเขียนบทความภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ ได้อย่าง
ถูกต้อง  ทั้งในด้านการท าผลงานวิชาการของคณาจารย์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
เป็นแนวทางให้นิสิตทันตแพทย์ สามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ในอนาคต โครงการนี้ได้รับการตอบรับดีมากจากท้ังคณาจารย์และนิสิตในคณะฯ โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการรวม 87 คน (Dent_60_5.1_5.7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์) 
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3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นและการช่วยงานทันตกรรมรากเทียม ส าหรับ
ผู้ช่วยทันตแพทย”์ 

 ในวันที่ 14 และ 28 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยงานผ่าตัดฝัง
รากฟันเทียมของผู้ช่วยทันตแพทย์ เนื่องจาก ปัจจุบันงานทันตกรรมรากเทียมเป็นหนึ่งในการรักษาทางทันตกรรม
ที่มีการท าการรักษากันอย่างแพร่หลาย ซึ่งการท างานรากเทียมของทันตแพทย์ จะสามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ความรู้และความสามารถในการช่วยงานข้างเก้าอ้ีของผู้ช่วยทันต
แพทย์  ดังนั้น การพัฒนาความรู้และทักษะในการช่วยงานทันตกรรมรากเทียมของผู้ช่วยทันตแพทย์ จึงมี
ความส าคัญ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงพยาบาลทันตกรรม เล็งเห็นถึงความส าคัญจึงได้ก าหนดจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นและการช่วยงานทันตกรรมรากเทียม ส าหรับผู้ช่วยทันตแพทย์” ให้กับ
ผู้ช่วยทันตแพทย์ เพ่ือให้ผู้ช่วยทันตแพทย์มีความรู้เบื้องต้น ทราบขั้นตอนเกี่ยวกับระบบงานทันตกรรมรากเทียม 
ตลอดจนการท าความสะอาดและการจัดเก็บ  สามารถช่วยงานทันตแพทย์ ให้ค าแนะน าแก่เพ่ือนร่วมงาน  และ
สามารถสื่ อสารเรื่องระบบขั้นตอนการท ารากเทียมทั้ งกับทันตแพทย์  ผู้ ป่ วย และบริษัทแลปได้
(Dent_60_5.1_5.8) 

4. โครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 
จัดโครงการวันวิจัย ในวันพุธที่  2 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 -16.00 น . ณ โถงชั้น 1 คณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ที่มาของโครงการ  
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
อันก่อให้เกิดองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยให้
มีความก้าวหน้า และมุ่งเน้นที่จะสร้างงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้พื้นฐานที่ดี และ
ต้องหมั่นพัฒนาตนเองต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการความรู้ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้ท าวิจัย ให้เกิดการพัฒนาตนเองและสะสมองค์ความรู้ เพื่อน าไปสู่การเป็นนักวิจัย
ที่ผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมวิชาการเพ่ือส่งเสริมงานวิจัย นั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถ
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจด้านการวิจัย ส่วน
งานวิจัยคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดโครงการวันวิจัยฯ ซึ่งจะท าให้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ เช่น  
- ทักษะการน าเสนอผลงานและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาจากการวิจัยของอาจารย์และนิสิต  
- ทักษะการสังเคราะห์ความรู้จากการท าวิจัยมาเรียบเรียงผลงานเพ่ือน าเสนอ และเผยแพร่แก่สาธารณชน
ออกมาอย่างมีแบบแผนและเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ท าวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะแก่นักวิจัย ท าให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความคิดและ
ค าถามวิจัย อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะฯ ที่จะเริ่มต้นท าการวิจัยใน
หัวข้อต่างๆ ได้ต่อไป อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนิสิตอีกด้วย 
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โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์และนิสิตในการสังเคราะห์ความรู้เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย เพ่ิม
ทักษะการสื่อสารโดยผ่านการการน าเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของคณาจารย์ 
บุคลากร และนิสิต เพ่ือยกระดับงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์บุคลากรและนิสิตที่มีผลงานวิจัยน าไปตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคม
อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในคณะฯ ให้มีองค์ความรู้ที่ดี เพ่ือที่สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการนี้ได้รับการตอบรับดีมากจากทั้งคณาจารย์และนิสิตในคณะฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 
100 คน (Dent_60_5.1_5.9 โครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว) 

5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บุคลากรยุคใหม่ Thailand 4.0” 
  ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้  

1. เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อองค์กร  
2. เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจถึงความส าคัญของการท างานเป็นทีม 
3. เพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมที่พึงประสงคใ์ห้บุคลากรและยกระดับบุคลากรให้มีหัวใจการบริการ 
4. เพ่ือให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองทั้งทางด้านกายภาพ และศักยภาพในการท างาน 

(Dent_60_5.1_5.10) 
 

การน าองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
ในปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ใน

หัวข้อ English academic writing ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และความมั่นใจ
ให้แก่คณาจารย์และนิสิตในการเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ 

ซึ่งได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์และนิสิตในคณะฯ ซึ่งส่งผล
ให้คณาจารย์และนิสิตได้น าองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตบทความทางวิชาการในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา 
และท าให้มีจ านวนบทความวิชาการภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ดังนี้ 

 

ที่ 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 
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ชื่อการประชุมวิชาการวัน-
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ประเทศที่จัด หรือชื่อวารสาร 
วันเดือนปีที่เผยแพร ่

ฐานข้อมูล 

1 Efficacy of Royal Jelly Extract on 
Inhibition of Candida Albicans 
Adherence on Various Types 
of Denture Base Material 

Danai Jareemit 
Duangporn Srisuparbh 
Pavinee Padipatvuthikul 
Didron 

JOURNAL OF THE DENTAL 
ASSOCIATION OF THAILAND 
Volume 67 Supplement 
Issue 2017 9-19  
(Original articles) 

TCI กลุ่ม 1 

2 Microtensile Bond Strength of 
Repaired Ceramic Using Resin 

Chisanu Lertthawinchira J DENT ASSOC THAI VOL.67 
NO.4 OCTOBER - DECEMBER 

TCI กลุ่ม 1 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
107 

ที่ 

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปีสถานที/่จังหวัด/
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Composite with Universal Adhesive 
System Compared to 
Conventional Bonding System In 
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Sirivimol Srisawasdi 2017  Page 331-342   
(Original Article) 

3 Clinical Decision Support Model to 
Predict Occlusal Force in Bruxism 
Patients 

Bhornsawan Thanathornwong 
Siriwan Suebnukarn 

Healthc Inform Res. 2017 
Oct;23(4):255-261. doi: 
10.4258/hir.2017.23.4.255. 
Epub 2017 Oct 31. 

นานาชาติ
(PubMed) 

4 Internal adaptation of resin 
composite restorations with 
different thicknesses of glass 
ionomer cement lining 

Ornjira Chailert   
Danuchit Banomyong   
Nataya Vongphan   
Piyanart Ekworapoj   
Michael F. Burrow 

J Investig Clin Dent. 2018 
May;9(2):e12308. doi: 
10.1111/jicd.12308. Epub 
2017 Dec 10. 

นานาชาติ
(PubMed) 

5 Concurrent suppression of NF‐κB, 
p38 MAPK and reactive oxygen 
species formation underlies the 
effect of a novel compound 
isolated from Curcuma comosa 
Roxb. in LPS‐activated microglia 

Nittaya Jiamvoraphong  
Nattinee Jantaratnotai   
Pantip Sanvarinda   
Patoomratana Tuchinda 
Pawinee Piyachaturawat  
Anusorn Thampithak  Pimtip 
Sanvarind 

J Pharm Pharmacol. 2017 
Jul;69(7):917-924. doi: 
10.1111/jphp.12723. Epub 
2017 Apr 6. 

นานาชาติ
(PubMed) 

6 SCREENING FOR TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS AND PREDIABETES USING 
POINT-OF-CARE TESTING FOR 
HBA1C AMONG THAI DENTAL 
PATIENTS. 

Chanita Tantipoj1,2,  
Serena Siraratna 
Sakoolnamarka3,  
Sirirak Supa-amornkul4,Vitool 
Lohsoonthorn1, Chaicharn 
Deerochanawong5,Siribangon 
Piboonniyom Khovidhunkit2 
and Narin Hiransuthikul1.  

 
Southeast Asian J Trop Med 
Public Health. 2017 
Mar;48(2):455-65. 

นานาชาติ
(PubMed) 

7 Differences in Taste Perception and 
Spicy Preference: A Thai-Japanese 
Cross-cultural Study. 

Trachootham D, Satoh-Kuriwada 
S,  
Lam-Ubol A,  
Promkam C1, Chotechuang N4, 
Sasano T2, Shoji N2.  

 Chem Senses. 2017 Dec 
25;43(1):65-74. doi: 
10.1093/chemse/bjx071. 

นานาชาติ
(Scopus) 

8 Toll-like receptor 2 induces 
adenosine receptor A2a and 
promotes human squamous 
carcinoma cell growth via 
extracellular signal regulated 
kinases ½. Oncotarget.  

Palani CD1, Ramanathapuram 
L2,  
Lam-Ubol A3,  
Kurago ZB1,4.  

2017 Dec 30;9(6):6814-6829. 
doi: 
10.18632/oncotarget.23784. 
eCollection 2018 Jan 23. 

นานาชาติ
(Scopus) 
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9 Site-specific regulation of oral 
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Epub 2017 Jul 4. 
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osteoclast formation by 
suppressing RANKL expression via 
MAPK signaling pathway 
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Biochemical and Biophysical 
Research Communications 
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11 Porphyromonas Gingivalis Elevated 
High-Mobility Group Box 1 Levels 
After Myocardial Infarction in Mice. 

Rungtiwa Srisuwantha 
Yuka Shiheido 
Norio Aoyama 
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12 Mechanisms involved in 
enhancement of matrix 
metalloproteinase-9 expression in 
macrophages by interleukin-33 
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J Cell Physiol. 2017 
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2017 Mar 27. 
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(PubMed) 

13 A study on light transmittance 
through red protective shields 
modified with different window 
films 

Vanida Nimmanon, Praewpat 
Pachimsawat, Siribang-on 
Pibooniyom Khovidhunkit, 
Bhornsawan Thanathornwong   
Thirayost Nimmanon 

BDJ Open volume 3, Article 
number: 17014 (2017) 
doi:10.1038/bdjopen.2017.1
4 
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(ไม่อยู่ใน
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14 Effect of thickness of zirconia 
framework on fracture strength and 
fracture mode of ceria-stabilized 
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polycrystals/alumina ceramic 
restoration on resin tooth abutment 

Vibul Paisankobrit 
Satoshi Omori, DDS, PhD, Rie 
Fujita, DDS, PhD, Yoji Ueda, 
DDS, PhD, Reina Nemoto, DDS, 
PhD, and Hiroyuki Miura, DDS, 
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Asian Pac J Dent 2017; 17: 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_5.1_5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_60_5.1_5.2 แผนการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562 
Dent_60_5.1_5.3 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2560 
Dent_60_5.1_5.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2560 
Dent_60_5.1_5.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2/2560 
Dent_60_5.1_5.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมความตระหนักในการล้างมือ 
Dent_60_5.1_5.7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 
Dent_60_5.1_5.8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นและการช่วยงานทันตกรรม

รากเทียม ส าหรับผู้ชว่ยทันตแพทย์” 
Dent_60_5.1_5.9 โครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 
Dent_60_5.1_5.10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บุคลากรยุคใหม่ Thailand 4.0” 

 
6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
ผลการด าเนินการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการน า
ข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่แล้ว ที่ชี้ให้เห็นว่าคณะไม่มีแผนงานพัฒนาอาจารย์ที่
ชัดเจน มาแก้ไขปรับปรุงในปีนี้ โดยคณะได้ท าการประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือใช้
ตั้ งแต่ปี  พ .ศ 2559-2563 โดยการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 – 2563 ขึ้น เพ่ือให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผนฯ คณะทันต
แพทยศาสตร์ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559 - 2563)   
โดยมีกลยุทธ์ของแผนทั้งสิ้น 4 กลยุทธ์ และได้น าเสนอเพ่ือรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้ง
ที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (Dent_60_5.1_6.1) ทั้งนี้ แผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 
 มีการระบุตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนา
บุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผนและน าเสนอต่อคณะกรรมการคณะในเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ 2559 ก่อนน าไป
ด าเนินการ (Dent_60_5.1_6.2)  ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น  ได้
น าเสนอรายงานการติดตามผลของแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการตามตัวบ่งชี้ของแผน โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ ในการประชุมกรรมการคณะฯ 
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาตัวเองของอาจารย์ในคณะฯ 

คณะฯ ได้พยายามหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และได้เสนอชื่อ
บุคลากรสายวิชาการในคณะฯ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  โดยผลักดันให้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ
เพ่ือหาทุนศึกษาปริญญาเอก ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  (Dent_60_5.1_6.3) ฝ่ายวางแผน
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และพัฒนาได้น าเสนอรายงานความคืบหน้าตามแผนการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ได้แก่ การขอลา
ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Dent_60_5.1_6.4)  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ  และ
การขอปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากรเพ่ือให้ได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้น (Dent_60_5.1_6.5) 

โดยสรุป ในปีการศึกษา 2560 มีคณาจารย์ได้รับทุนพัฒนาคณาจารย์ที่ผ่านการพิจารณาจากรรกมการ
ระจ าคณะฯ  ดังต่อไนี้ 

 ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหมวดเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ภายใต้   แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศ
ไทย พ.ศ. 2558-2565 
 
1. น.ส.ชื่นชีวิต ทองศิริ ป.เอก Ph.D. Program ณ Kyushu Dental University, Graduate   

School of Dental Medicine, Faculty of Dentistry ประเทศญี่ปุ่น ก าหนด 4 ปี 
 
2. นายชัชพันธุ์ อุดมพัฒนากร ป.เอก หลักสูตรพยาธิ วิทยาช่องปากและแม็ก ซิลโลเฟเชียล (Oral 

and Maxillofacial Pathology) ณ Kyushu Dental University ประเทศญี่ปุ่น ก าหนด 3 ป ี
 
 

 ทุน Jica Knowledge Co-Creation Program for Long term Participants FY 2018 ระดับ
ปริญญาเอก  Doctoral Program in Medical and Dental The Sciences Track for 
International Working Professional Course 2018 จาก Tokyo Medical and Dental 
University เป็นระยะเวลา 4 ปี  
1. น.ส. กุลนันท์ ด ารงวุฒิ 

 
 ทุนฝึกอบรมระยะสั้นงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนรัฐบาล) ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : 

บูรณาการ สร้างความเสมอภาค เพ่ือ รองรับสังคมผู้สูงอายุ ผลผลิต : โครงการ ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี 
 

1. นางสาว วรวลัญช์ หิรัญวิชญา รัตน์ อบรมระยะสั้น หลักสูตร TMDU International faculty 
Development course (IFDC 2018 for specialists) in Geriatric Dentistry ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น  

2. นางชินาลัย ปิยะชน อบรมระยะสั้น หลักสูตร TMDU International faculty Development 
course (IFDC 2018 for specialists) in Geriatric Dentistry ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
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รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_60_5.1_6.1 แผนการพัฒนาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว พ.ศ.2559-2563 
Dent_60_5.1_6.2 วาระกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร 
Dent_60_5.1_6.3 งบประมาณสนับสนุนทุนทันตกรรมผู้สูงอายุ 
Dent_60_5.1_6.4 การติดตามการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาคณาจารย์ 
Dent_60_5.1_6.5 รายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาบุคลากร 

 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

ผลการด าเนินการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ คณะกรรมการประจ าคณะซึ่งน าโดยคณบดีได้
ก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เสมอมา โดยมีรองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพเป็นผู้ขับเคลื่อนกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ โดยในทุก
ปี คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ซึ่งได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะเพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีการวางแผนในระดับคณะดังนี้ 

- ปีการศึกษา 2559-2560  เกณฑ์การประเมิน Queue 2 : สกอ. + โครงร่างองค์การ (OP) + ผลลัพธ์หมวด 7  
- ปีการศึกษา 2561 เกณฑ์การประเมิน Queue 3 : EdPEx 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (Dent_60_5.1_7.1 : 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา) และได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Dent_60_5.1_7.2 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560) โดยได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2559 มาพิจารณาเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และน าไปประกอบการท าแผนกลยุทธ์ และ แผนประจ าปีของคณะฯ 
ปีงบประมาณ 2561  (Dent_60_5.1_7.3 แผนกลยุทธ์ และ แผนประจ าปีของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ยังได้มีการติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ และการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้ งมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และรายงาน
ข้อมูลครบถ้วน 

 ตามท่ีก าหนดในระบบ CHE QA online เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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คณะทันแพทยศาสตร์มีการน าผลการประเมินการศึกษาภายใน ปี 2559 มาปรับปรุงคุณภาพการ
ท างานและส่งผลให้มีพัฒนาการของผลการด าเนินงานในภาพรวมในรอบปีที่ประเมินสูงขึ้นกว่าปีก่อน ตัวบ่งชี้ที่
เห็นชัดจน ดังในตาราง 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาปี 2559 

สิ่งท่ีด าเนินการปรับปรุงในปี 2560 

การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะฯ 
ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

มีอาจารย์ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกกลับมา 3 คน  รับ
อาจารย์วุฒิปริญญาเอกเพ่ิม 1 คน และมีการจัดหาทุนเพ่ือการส่ง
อาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพ่ิม 3 คน 

การเพ่ิมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะฯ 
ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ 

คณะฯ มีการสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ โดยทาง
มหาวิทยาลัยจะมีการมอบรางวัลกรณีท่ีอาจารย์ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยในปีนี้  มีอาจารย์  1 คน ได้ รับต าแหน่ งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ และ มีอาจารย์ 3 คน อยู่ระหว่างการรอพิจารณา
ผล (ผศ. 1 คน, รศ 1 คน, ศ  1 คน) 

กลุ่มศิษย์เก่ามีบทบาทในการสนับสนุน
พัฒนาคณะไม่มาก 

คณะฯมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  และเชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วม เช่น 
- การออกหน่วยทันตกรรมต่าง ๆ  
- งานปัจฉิมนิเทศ การแนะแนวการใช้ทุนแก่ทันตแพทย์รุ่นน้อง 
- ในงานสถาปนาคณะที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้มี

การเชิญศิษย์เก่ามาให้ข้อมูล และความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุง
หลักสูตร 2562 

          ทั้งนี้ได้มีการติดต่อประสานงานระหว่างคณะฯและศิษย์
เก่าผ่านทาง Facebook: SWUDAS 

การตี พิ ม พ์ ผ ล งาน ส่ วน ให ญ่ เป็ น 
proceeding และวารสารระดับชาติ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดการอบรม English Academic 
writing โดยวิทยากรเจ้าของภาษา อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี 
เพ่ือมุ่งหวังในการพัฒนาการเขียนบทความภาษาอังกฤษของ
คณาจารย์และนิสิต ทั้งนี้ในปี 2560 ได้มีจ านวนบทความที่ตีพิมพ์
ระดับนานาชาติทั้งสิ้น 10 บทความ (เพ่ิมขึ้นจาก 6 บทความ ในปี 
2559) 

จ านวนการรับเข้าของนิสิตยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

ทุกหลักสู ตรมีการปรับกระบวนการรับนิ สิ ต ใหม่  รวมทั้ ง
ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ท าให้ได้อัตราการรับนิสิตที่
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2559 

ในการเตรียมความพร้อม ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีเป้าหมาย
และแผนการด าเนินงานให้ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์ EdPEx ภายในปีการศึกษา 2562 ทาง
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์   คุณภาพการ ศึกษา เพ่ือการด าเนินงาน
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือส่งเสริมความรู้และสร้างความ เข้าใจเกณฑ์คุณภาพ ให้สามารถน ามาใช้พัฒนาคุณภาพ
ส าหรับแต่ละส่วนงานได้ 
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 ทางคณะทันตแพทยสาตร์ได้มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินด้วยเกณฑ์ 
EdPEx ดังนี้  

 ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมการจัดท าโครงร่าง
องค์กร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ” ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการประกันคุณภาพ 
(Dent_60_5.1_7.4 โครงการอบรมการจัดท าโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ) โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการดังนี้ 

1. สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น เลิศระหว่าง
ผู้เข้าร่วม ประชุมกับวิทยากรจากหน่วยงานภายในสถาบัน  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและร่วมกันเรียนรู้ในการจัดทาโครงร่างขององค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนา
คุณภาพ การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

3. เพ่ือเตรียมหน่วยงานและบุคลากรให้มีความพร้อม เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx) โดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ  

4. เพ่ือวางรากฐานและเตรียมการต่อยอดการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทั้งองค์กรในอนาคต  

โดยคณะฯ ได้เชิญวิทยากร คือ ผศ.ดร. ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งน าการฝึกปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงร่างองค์กร 
และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การประเมินคุรภาพการศึกษาระบบ EdPEx โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือ ผศ.ทพ.ดร.ชูชัย อนันตมานะ 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายเพ่ือให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเตรียมการเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยระบบ EdPEx โดยโครงการนี้ได้มี
ผู้บริหารและอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก (Dent_60_5.1_7.5 โครงการอบรมเรื่องการ
เตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพการศึกษาระบบ EdPEx)  

 ในปีการศึกษา 2560 ได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ เข้าร่วมการอบรมเพ่ือ
พัฒนางานประกันคุณภาพระดับคณะ ดังต่อไปนี้ 

1. ผศ. ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ และ รศ. ทพญ.นิรดา ธเนศวร เข้าร่วมการอบรมเจาะลึกเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2561 
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ เพ่ือทางฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

2. ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจริญ , รศ.ทพญ.นิรดา ธเนศวร  และ อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ เข้าร่วม
กิจกรรมการน าเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ ( Implement Criteria Workshop) หัวข้อ  
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หมวด 3 ลูกค้า และหมวด 6 ระบบปฏิบัติการ ระหว่างวันที่  29-30 มกราคม 2561   
ณ ห้องประชุมชั้น19 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

3. ผศ . ทพญ . ขวัญชนก อยู่ เจริญ เข้าร่วมกิจกรรมการน าเกณฑ์การประเมินสู่การปฏิบัติ 
(Implement Criteria Workshop) หัวข้อ หมวด 1 การน าองค์กร ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2561 

4. อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ และ อ.ทพ.กิตติธัช มงคลศิวะ เข้าร่วมกิจกรรมการน าเกณฑ์การประเมินสู่
การปฏิบัติ (Implement Criteria Workshop) หัวข้อ หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ ในวันที่ 15 มีนาคม 262 

5. ผศ. ทพญ. ขวัญชนก อยู่เจริญ เข้ารว่มการอบรมหลักสูตร เรื่อง Outcome-Based Education 
(OBE) ส าหรับผู้บริหาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_5.1_7.1 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
Dent_60_5.1_7.2 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
Dent_60_5.1_7.3 แผนกลยุทธ์ และ แผนประจ าปีของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561   
Dent_60_5.1_7.4 โครงการอบรมการจัดท าโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ปีการศึกษา 2559 

Dent_60_5.1_7.5 โครงการอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ EdPEx 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ มีการด าเนินการ 7 ข้อ  5.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
115 

ตัวบ่งชี้ : สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ทพญ.ขวัญชนก   อยู่เจริญ (รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3  – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการด าเนินงานทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  (2555) 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป (2560) 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (2560) 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (2558) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีการจัดโครงสร้างฝ่าย
วิชาการเพ่ือรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง
มีการจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้และมีด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามคู่มือการบริหารหลักสูตร Dent_60_5.2_1.1 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_5.2_1.1 คู่มือการบริหารหลักสูตร   
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2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
ทั้ง 4 หลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และเสนอต่อกรรมการคณะฯ ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

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

ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร   
• มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มีหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน  และองค์ ป ระกอบ อ่ืน  ๆ  ตามมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญ ญ าตรี  
โดย มคอ.2  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  ได้รับการรับรองจาก สกอ. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 

• มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบ บ มคอ .3  
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา  

• จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการก าเนินการของ ประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบ
ทุกรายวิชา   
จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้นสุดปีการศึกษา 

ซึ่งขณะนี้  มคอ. 7 ปีการศึกษา 2560 ได้เสร็จสิ้นครบทุกหลักสูตร และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 25-16 มิถุนายน 2561 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_5.2_2.1 ค าสั่งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
Dent_60_5.2_2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
Dent_60_5.2_2.3 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
Dent_60_5.2_2.4 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 
Dent_60_5.2_2.5 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป 
Dent_60_5.2_2.6 รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ 

ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้มีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น 
การส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าอมรมเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน คนละ 4,000 บาท ต่อปี 

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร จากงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้ 

 โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา    40,000 บาท 
 โครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา   5,000 บาท 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์   10,000 บาท 
 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่     6,000 บาท 
 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย(ไหว้ครู)  5,000 บาท 
 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม     44,350 บาท 
 โครงการปัจฉิมนิเทศ      15,000 บาท 
 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่   18,000 บาท 
 โครงการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 100,000 บาท 
 โครงการความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการศึกษาฯ   5,000 บาท 
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แผนด าเนินการ งบประมาณ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

โครงการสัปดาห์พบอาจารย์
ที่ปรึกษา 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2561 
40,000 บาท 

ปีการศึกษา 2560 รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ส าเร็จตามแผน 
โดยมีการจัดโครงการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ครั้ง 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 25, 31 
ตุลาคม 2560 และ ครั้งท่ี 2 
วันท่ี 23,26 มีนาคม 2561 

โครงการปฐมนิเทศนิสติ
ระดับบณัฑติศึกษา 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
5,000 บาท 

2 สิงหาคม 2560 รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ส าเร็จตามแผน 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับทันตแพทย์   

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2561 
10,000 บาท 

14 มีนาคม 2561 รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ส าเร็จตามแผน 
 

โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม ่ งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
6,000 บาท 

4 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ส าเร็จตามแผน 

โครงการสืบสานศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  
(ไหว้ครู) 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
5,000 บาท 

31 สิงหาคม  
2560 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ส าเร็จตามแผน  

โครงการเสื้อกาวน์ คุณธรรม 
  

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2561 
44,350 บาท 

6 ธันวาคม 
2560 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ส าเร็จตามแผน 

โครงการปัจฉมินิเทศ งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2561 
15,000 บาท 

28 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ส าเร็จตามแผน 
  

โครงการแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตใหม ่

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2561 
18,000 บาท 

22 ธันวาคม 
2560 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสติ 

ส าเร็จตามแผน 

โครงการสัมมนาปรับปรุง
หลักสตูรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
100,000 บาท 

24 สิงหาคม 
2560 

รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

จะจัดในวันท่ี 24 สิงหาคม 
2560 

โครงการความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการจัดการศึกษา
ของหลักสูตรทันตแพทย
ศาตรบณัฑิต คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ  

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2561 
5,000 บาท 

26 มีนาคม 
2561 

 รองคณบดฝี่าย
วิชาการ 

ส าเร็จตามแผน 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
119 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบของ

มหาวิทยาลัย โดย การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2561 
และมีรายงานผลการประเมินของทั้ ง 4 หลักสูตร ต่อที่ ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันต
แพทยศาสตร์ ครั้งที่  7/2561 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ (Dent_60_5.2_4.1) โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.47 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.62 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.45 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.36 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_5.2_4.1 แบบเสนอเรื่องเพ่ือจัดวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันต

แพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7 /2561 วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 
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5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินการ 
 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตรใน มคอ.7  ปีการศึกษา 
2559 ไปด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2559 การปรับปรุงแก้ไข 

 ป.ตรี ท.บ. ควรมีการถ่ายทอดกระบวนการ
สร้างงานวิจัยจากการเรียนการ
สอนให้แก่อาจารย์และบุคลากร
อ่ืน 

- มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่บูรณา
การระกว่างงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นการการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรอ่ืนๆ 

- มีการน าผลงานวิจัยมาปรับใช้กับแนว
ทางการท าความสะอาดฆ่าเชื้อในคลินิก 

ป.โท.วท.ม. 
ทันตกรรมคลินิก 

หลักสูตรควรวางแผนเตรียมการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

- มีการสนับสนุนการเรียนต่อของอาจารย์
ภายในหลักสูตรในระดับปริญญาเอกมาก
ขึ้น เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
อนาคต 

 ควรจัดให้มีการประเมิณคุณภาพ
บัณฑิตครบทุกคนเนื่องจาก
บัณฑิตที่จบมีจ านวนไม่มาก  

- ปรับปรุงโดย จัดให้มีการประเมินบัณฑิต
จากผู้ใช้บัณฑิตคิดเป็นร้อยละ100จาก
บัณฑิตที่จบไป 

 ควรยกระดับผลงานวิจัยของ
อาจารย์และนิสิตสู่การตีพิมพ์
วารสารภายนอกระดับนานาชาติ  

 

- สนับสนุนให้นิสิตจัดท าผลงานวิจัยเป็น
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีการตีพิมพ์ลง
ในวารสารนานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูล 
pubmed เพ่ิมมากขึ้น 

 ควรจัดกิจกรรมเสริมทักษะอย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างจุดเด่นให้หลักสูตร 

ปรับปรุงโดย หลักสูตรมีการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเรียนในแต่ละสาขา
เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือประบบพ้ืนฐานนิสิตให้พร้อม
แก่การเปิดเรียน และมีการจัดกิจกรรมเสริม
ทักษะอ่ืนๆระหว่างเรียนเป็นระยะ  

 จ านวนนิสิตที่ไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามก าหนดเวลามีจ านวนมาก  

ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรให้
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์กระตุ้นเตือน
นิสิตในการส่งงานความคืบหน้าของการท า
วิทยานิพนธ์เป็นระยะและรายงานต่อที่



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
121 

หลักสูตร ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2559 การปรับปรุงแก้ไข 

ประชุม พบว่าในปีที่ผ่านมามีแนวโน้มการ
สอบปากเปล่าและสอบป้องกันปริญญา
นิพนธ์ที่เร็วขึ้น 

ป.โท.วท.ม. 
วิทยาการช่องปาก 
และแม็กซิลโลเฟเชียล 

การเขียนเล่ม มคอ.7 ไม่สื่อ
สะท้อนสิ่งที่ท าจริง ต้องใช้จาก
การสัมภาษณ์จึงจะทราบข้อมูล  

ปรับวิธีการเขียนให้อ่านเข้าใจง่าย และ แสดง
กระบวนการที่ใช้ในการบริหารหลักสูตร 
กรรมการที่มาตรวจบอกอ่านง่ายและชัดเจน
ขึ้น 

 การด าเนินงานเพ่ือการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ไม่ชัดเจน ควรมี
การระบุโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัด
ผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

แยกประเด็นที่สอดรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 อาทิ โดเมนการทีส่วนร่วมของผู้เรียนใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน สาขาเวชศาสตร์ 
ส่งไปฝึกงานที่ รพ วชิรพยาบาล และ สาขา
รากเทียม ฝึกงาน รพ สมเด็จพระเทพ
องครักษ์ และ รพ สมเด็จพระนางเจ้า สัตหีบ  

ป. โท วท. ม. 
สาขาวิชาทันตกรรม
ทั่วไปขั้นสูง 

จ านวนการรับเข้าของนิสิตยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 

หลักสูตรท าการปรับปรุงโดยเน้นความ
ต้องการของตลาด มีการเพ่ิมเนื้อหาที่ผู้เรียน
สนใจ เช่น digital dentistry, implant, 
geriatrics dentistry  และเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

 ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ยังน้อย 

สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย เพ่ือสามารถ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งขณะนี้มีอาจารย์
ที่อยู่ในระหว่างการขอต าแหน่ง 1 ราย 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_5.2_5.1 SAR7_59_ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
Dent_60_5.2_5.2 รายงานการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร วท.ม.ทันตกรรมคลินิก 4/2559 
Dent_60_5.2_5.3 SAR7_59_วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
Dent_60_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 2560 มีผลการประเมินคุณภาพผ่านในองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐานดังแสดงในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรของทั้ง 4 หลักสูตรดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
6.1  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ “ผ่าน”  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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6.2   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
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6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
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6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_60_5.2_6.1 SAR7_60_ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
Dent_60_5.2_6.2 SAR7_60_ทันตกรรมคลินิก 
Dent_60_5.2_6.3 SAR7_60_ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
Dent_60_5.2_6.4 SAR7_60_วิทยาการช่องปาก 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

6 ข้อ มีการด าเนินการ 6 ข้อ  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อ.ทพ.วรชน   ยุกตานนท์ (รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา) 
ผู้รายงานผล : อ.ทพ.วรชน   ยุกตานนท์ (รองผู้อ านวยการฝ่ายสนับสนุนการรักษา) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 หรือ 2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความสูญเสีย 

(Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 
ผลการด าเนินการ 

โรงพยาบาลทันตกรรมได้มีการปรับปรุงขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้เวชระเบียน เพ่ือลดความซับซ้อนของ
ขั้นตอน และผู้ป่วยเสียเวลาน้อยลงในการมารักษาที่โรงพยาบาลทันตกรรม แต่เดิมทางโรงพยาบาลทันตกรรม
ได้ให้ผู้ป่วยที่ท าการรักษาในคลินิกทันตกรรมบริการ 1, 2 และ 3 ซึ่งเป็นคลินิกการเรียนการสอนของ
โรงพยาบาลทันตกรรม เมื่อเวลาช าระค่าบริการต้องให้นิสิตพาผู้ป่วยมาที่แผนกการเงินพร้อมกับเวชระเบียน
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อในเวชระเบียน ซึ่งจากการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนความสมบูรณ์
ของเวชระเบียน พบว่าเป็นการสิ้นเปลืองเวลา เนื่องจากหลังจากการรักษาผู้ป่วยเสร็จสิ้นในคลินิกทันตกรรม
บริการ 1, 2 และ 3 นิสิตมีหน้าที่ อ่ืนอีกที่ต้องท านอกจากการพาผู้ป่วยพร้อมเวชระเบียนมาช าระเงิน  
และลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่การเงินในเวชระเบียน และโดยทั่วไปทางโรงพยาบาลทันตกรรมได้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการลงรหัสการรักษาอยู่แล้ว ถึงแม้จะยังไม่ได้ลงรายละเอียดการรักษาโดยสมบูรณ์
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก็ตาม ทางที่ประชุมคณะอนุกรรมการเวชระเบียนมีข้อสรุปว่าให้เปลี่ยนแปลงแนวทาง
ปฏิบัติเดิมซึ่งนิสิตต้องพาผู้ป่วยพร้อมเวชระเบียนมาที่แผนกการเงิน โดยให้ผู้ป่วยที่เสร็จสิ้นการรักษาในคลินิก
ทันตกรรมบริการ 1, 2 และ 3 แล้ว ถือบัตรประจ าตัวผู้ป่วย หรือเอกสารที่คลินิกทันตกรรมบริการออกให้เป็น
หมายเลขประจ าตัวผู้ป่วย โดยให้ไปติดต่อที่แผนกการเงินด้วยตัวเอง และการเงินจะดูข้อมูลรหัสการรักษาจาก
ระบบคอมพิวเตอร์ และไม่ต้องลงลายมือชื่อในเวชระเบียน ยกเว้นในบางสาขาวิชาที่ก าหนดให้การได้ปริมาณ
งานขั้นต่ าของนิสิตทันตแพทย์ ต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อในเวชระเบียน จะใช้วิธีให้นิสิตรวบรวมเวช
ระเบียนที่ เจ้าหน้าที่การเงินต้องลงลายมือชื่อมาส่งให้ภายหลัง และเจ้าหน้าที่แผนกการเงินจะเก็บ  
เวชระเบียนไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียนมาเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยไปท าการเก็บต่อไป โดยเวชระเบียน
ไม่วนกลับไปที่คลินิกทันตกรรมบริการ 1, 2 และ 3  
 จากปัญหาดังกล่าวทางโรงพยาบาลทันตกรรมในปีการศึกษา 2560 จึงปรับปรุงกระบวนการให้มีการ
ลดขั้นตอนการถือเวชระเบียนไปที่แผนกการเงิน กล่าวคือลดขั้นตอนที่ผู้ป่วยและนิสิตต้องถือเวชระเบียนไปที่



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
135 

แผนกการเงินซึ่งเสียเวลาและต้องโดยสารลิฟท์ซึ่งท าให้สิ้นเปลืองด้านค่าไฟฟ้า ตลอดจนมีความเสี่ยงต่อเวช
ระเบียนสูญหาย หรือเวชระเบียนที่ใช้เสร็จแล้วไม่กลับไปถึงแผนกเวชระเบียน 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_SWU_5.1_1.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ครั้งที่ 3/ 
2560 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

 
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
ผลการด าเนินการ 

จากปัญหาดังกล่าวทางโรงพยาบาลทันตกรรมได้เล็งเห็นความส าคัญในการลดขั้นตอนการถือเวช
ระเบียนไปที่แผนกการเงิน จึงมอบหมายให้คณะอนุกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนด าเนินการ
ประชุมเพ่ือลดขั้นตอนดังกล่าวโดยให้ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับคลินิกทันตกรรมบริการ 1, 2 และ 3 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_SWU_5.1_2.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ครั้งที่  
4/2560 วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 

Dent_SWU_5.1_2.2 Flow chart ขั้นตอนการคืนเวชระเบียนและการช าระเงินของผู้ป่วยที่แผนก
การเงิน 

 
3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้

ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 
ผลการด าเนินการ 

หลังจากที่ได้ปรับปรุงขั้นตอนการท างานในการลดการถือเวชระเบียนไปที่แผนกการเงิน ทางอนุกรรมการ
ทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนได้ก าหนดแนววางแนวทางปฏิบัติและการวัดผลส าเร็จโดยจากการสอบถาม
ข้อมูลของผู้ช่วยทันตแพทย์ที่เป็นหัวหน้าคลินิกทันตกรรมบริการ 1, 2 และ 3 ซึ่งผู้ช่วยทันแพทย์เหล่านั้นเป็น
กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดนี้อยู่แล้ว และได้มอบหมายให้แผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลทันตกรรมหาข้อมูล
เปรียบเทียบอัตราคงค้างของเวชระเบียนก่อนและหลังการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน (ตามระเบียบของ
โรงพยาบาลทันตกรรม ก าหนดให้นิสิตไม่สามารถเก็บเวชระเบียนไว้กับตนเองเกิน 5 วัน นิสิตต้องคืนเวช
ระเบียนทั้งหมดทุกวันศุกร์ หรือวันสุดสัปดาห์ และให้เบิกใหม่ในวันจันทร์ หรือวันแรกของสัปดาห์ถัดไป ถ้า
นิสิตไม่คืนเวชระเบียนตามก าหนด จะถือว่านิสิตคงค้างเวชระเบียน และจะถูกตักเตือนหรือลงโทษตามระเบียบ
ของโรงพยาบาลทันตกรรม) 

รายการหลักฐาน 
รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 

Dent_SWU_5.1_3.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  
ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560 
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4. มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 
ผลการด าเนินการ 

 ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานและตัวขี้วัด 
ให้รับทราบเพื่อน าไปทดลองปฏิบัติ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dnet_SWU_5.1_4.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  

ครั้งที่ 6/ 2560 วันที่16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 
5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ าคณะหรือ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 

จากการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียนได้หาข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของขั้นตอนที่ก าหนดใหม่ จากข้อมูลในที่ประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวช
ระเบียน พบว่านิสิตสามารถลงจากคลินิกได้เร็วกว่าเดิมซึงจากเดิมต้องโดยสารลิพท์ลงไปที่แผนกการเงินและท าการ
จ่ายเงิน แล้วน าเวชระเบียนกลับไปคืนที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ประจ าคลินิก เพ่ือให้ผู้ช่วยทันตแพทย์รวบรวมเวชระเบียน
ส่งคืนแผนกเวชระเบียนต่อไป โดยระบบใหม่นิสิตไม่ต้องโดยสารลิฟท์ไปที่แผนกการเงินท าให้มีเวลาจัดเก็บเครื่องมือ 
และส่งคืนเครื่องมือให้กับหน่วยจ่ายเครื่องมือเร็วขึ้น และคืนเวชระเบียนที่ผู้ช่วยทันตแพทย์ประจ าคลินิกได้เร็วขึ้น 
และจากข้อมลูของจ้าหน้าที่เวชระเบียนพบว่าก่อนใช้ระบบนี้มีอัตราคงค้างของการคืนเวชระเบียนผู้ป่วยมีสูงกว่าการ
ใช้ระบบใหม ่ดังรายงานการประชุม 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_SWU_5.1_5.1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน  

ครั้งที่ ,1/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
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6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ 
 น าผลการลดขั้ นตอน เสนอที่ ป ระชุมคณ ะกรรมการด า เนิ น งาน โรงพยาบาลทั นตกรรม 
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 256 เพ่ือทราบและพิจารณาเผยแพร่ขั้นตอนดังกล่าวเพ่ือทราบและเป็นแนวทาง
และตัวอย่างส าหรับใช้ในการปรับปรุงกระบวนการท างานในหน่วยงานอื่นๆของโรงพยาบาลทันตกรรมต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_SWU_5.1_6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม 

ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : มศว 5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ทพญ.นงลักษณ์   สมบุญธรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
ผู้รายงานผล : ผศ.ทพญ.นงลักษณ์   สมบุญธรรม (รองคณบดีฝ่ายบริหาร) 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ซึ่งมี
ตัวแทนของทุกภาควิชาและส านักงานคณบดี เพ่ือด าเนินการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรใน
คณะฯในด้านการประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน  (Dent_SWU_5.2_1.1) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_SWU_5.2_1.1 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 

 
2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวช้ีวัด

ความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 
ผลการด าเนินการ 

มีการท าแผนด าเนินการและมีการก าหนดมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดย
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุของคณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_SWU_5.2_2.1) 
ซ่ึงด าเนนิการต่อเน่ืองต้ังแต่ป ีพ.ศ 2558 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 มาตรการลดการใช้กระดาษ เป้าหมาย : ลดการใช้กระดาษ 10%  
         - ส่งเสริมการใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว ในการท าส าเนา บันทึกข้อความ หนังสือภายนอก 

- เอกสารที่หมุนเวียนภายในคณะ เช่น ใบลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ให้ใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว
ในการถ่ายเอกสาร 

            - ลดการใช้กระดาษหน้าเดียวในการท าหนังสือแบบเสนอวาระประชุมในแต่ละเดือน   โดยให้ส่งไลน์
กลุ่มให้ธุรการภาควิชา 

          - ให้ลดการส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสนับสนุนการท าบทเรียนทาง
อิเลคทรอนิกส์ และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรองรับการเรียนแบบ E-learning กับ
อุปกรณ์ที่คณะฯจัดหาให้ เช่น iPad เป็นต้น 
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          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 วาระที่ 4.2.1 นโยบายการรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน (Dent_SWU_5.2_2.2) 

โดยที่ประชุมกรรมการคณะ ในปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะ ให้ใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้าในส่วน
บริเวณของภาควิชาก่อน โดยขอให้ยังไม่ใช้มาตรการการปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าในส่วนคลินิก 
เนื่องจากมีคนไข้และบุคลากรท างานในช่วงเวลาพักเที่ยง เพ่ือลดผลกระทบต่อคนไข้ 
และควรมีการส่งบุคลกร เช่น ช่างในคณะไปอบรม หรือ ดูงานประหยัดพลังงานในหน่วยงานอ่ืน เพ่ือน า
บทเรียนการประหยัดพลังงานมาใช้ในคณะฯ 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_SWU_5.2_2.1 แผนการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
Dent_SWU_5.2_2.2 วาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 

 

3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินการ 

มีระบบกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนและการ
ติดตามการด าเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานในคณะฯ โดยมีการเสนอนโยบายในที่ประชุมกรรมการ
เพ่ือให้ตัวแทนจากภาควิชาและส านักงานคณบดีมีส่วนร่วม รวมทั้งประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานเป็น
ระยะอย่างสม่ าเสมอ   โดยการประชุมเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานล่าสุดของคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (Dent_SWU_5.2_3.1) ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ในมาตรการประหยัดพลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่จะด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
 1) มาตรการลดพลังงานไฟฟ้า  

คณะกรรมการฯ พบว่า สติ๊กเกอร์บางส่วนมีการช 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 
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 2) มาตรการลดการใช้กระดาษ (เพิ่มเติม)  
คณะกรรมการฯ เสนอมาตรการเพ่ิมเติม ในการประหยัดกระดาษและลดการส าเนาเอกสารที่ไม่

จ าเป็น เนื่องจาก พบว่า ในคณะฯมีการแจก IPAD ให้นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2-5 ทุกคนแล้ว จึงเห็นควรเสนอ
กรรมการคณะฯ ให้ประกาศนโยบาย งดการส าเนาเอกสารประกอบการสอน และคู่มือปฏิบัติการ  (Lab) และ 
คู่มือปฏิบัติงานคลินิกของนิสิตปี 4-5 โดยให้ธุรการภาคที่ได้รับแจก IPAD น าไฟล์คู่มือปฏิบัติงานคลินิกจาก
อาจารย์ มาท าเป็นไฟล์ดิจิตอล ใส่ลงใน IPAD โดยให้ประสานงานกับงานการศึกษาในการจัดท าไฟล์ดิจิตอล    
นอกจากนี้ได้มอบให้ฝ่ายการศึกษาท าหนังสือแจ้งมาตรการความปลอดภัยในการน าไฟล์ดิจิตอลเผยแพร่ใน 
IPAD ให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ 

      นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการประหยัดพลังงานคณะทันตแพทย์ มศว ยังได้สร้างช่องทางการสื่อสาร
ผ่าน Line group ของคณะกรรมการประหยัดพลังงาน และมีการส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (Dent_SWU_5.2_3.2) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_SWU_5.2_3.1 วาระการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 
Dent_SWU_5.2_3.2 การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ 
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4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน พร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
มีการด าเนินการตามแผนการประหยัดพลังงาน และมีการจัดให้มีการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ใน

ลิฟท์โดยสารทั้ง 2 ตัวของคณะทันตแพทยศาสตร์ และท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะ 
กรรมการคณะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ในการด าเนินงานปีล่าสุดได้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมกรรมการคณะประจ าเดือน พฤษภาคม 2561 (Dent_SWU_5.2_4.1) ผลความส าเร็จด้านการประหยัด
พลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถเห็นได้จากข้อมูลประกอบในรายงาน ซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลการความส าเร็จด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

 

จากข้อมูลการใช้พลังงาน เมื่อท าการเปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปี  ระหว่าง พ.ศ.2558-2560 จะพบว่า  
คณะทันตแพทยศาสตร์สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ ซึ่งอาจจะมีเพ่ิมข้ึนในช่วงการเปิดภาคเรียนและการ
ปรับปรุงพื้นท่ีบางส่วนของคณะฯ แต่แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน  โดยในปี 2560 สามารถลดค่าไฟลงได้ร้อยละ 
15 เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายของแผนด้านการประหยัดพลังงานของคณะทันต
แพทยศาสตร์ ที่ก าหนดค่าเป้าหมายให้ลดลงร้อยละ 10 แต่อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึนในปี 
2561 เนื่องจากมีการเปิดใช้งานลิฟต์อีก 2 ตัว เพื่อเป็นการแก้ปัญหาลิฟต์โดยสารไม่พอส าหรับคนไข้ นิสิต และ 
บุคคลากร  (Dent_SWU5.2_4.2 : ผลการด าเนินงานด้านการประหยัดพลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์) 
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2) ข้อมูลการความส าเร็จด้านการลดการใช้กระดาษ 

 

แนวโน้มการใช้กระดาษของคณะทันตแพทยศาสตร์ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาโดย 
ปีการศึกษา 2560 สามารถลดการใช้กระดาษลงอย่างมาก โดยลดลงถึงร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับปี 2559 
(Dent_SWU_5.2_4.2 : ผลการด าเนินงานด้านการประหยัดพลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์) 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_SWU_5.2_4.1 รายงานการด าเนินการตามแผนการประหยัดพลังงาน 
Dent_SWU_5.2_4.2 แจ้งผลการด าเนินงานต่อกรรมการคณะฯ 7/2560 
Dent_SWU_5.2_4.3 สถิติข้อมูลค่าไฟฟ้า 2559-2560 

Dent_SWU_5.2_4.4 สถิติข้อมูลการใช้กระดาษ 
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5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนนิงานปีต่อไป 

ผลการด าเนินการ 
 จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่า ยังต้องปรับปรุงมาตรการควบคุมการใช้ปริมาณ

กระดาษ เพ่ือวางแผนปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 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  โดยน าเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและประสาน
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาและแสดงความคิดเห็น ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2560 (Dent_SWU_5.2_5.1) 
 จากการส ารวจความคิดเห็นการใช้ IPAD เพ่ือการเรียนการสอนคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ในนิสิต
ทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่  2 และ 3 ปีการศึกษา 2560 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 104 คน พบว่า 
นิสิตส่วนใหญ่คิดว่า IPAD สามารถช่วยเป็นสื่อภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี และ ช่วยในการศึกษาค้นคว้าได้
เป็นอย่างดี และ ควรมีการใช้งานในปีการศึกษาต่อไป แต่มีข้อเสนอแนะให้ อยากให้อาจารย์แจกไฟล์
ประกอบการเรียนล่วงหน้าก่อนคาบเรียนทุกๆบท เพ่ือให้การใช้ IPAD เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และควรมีการาบรวม File อย่างเป็นระบบใน Google Drive เพ่ือให้นิสิตสามารถค้นหาได้ง่าย โดยคณะ
กรรมการฯ จะน าเสนอเรื่องดังกล่าวในวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในเดือนกรกฎาคม เพ่ือ
หาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร รายการหลักฐาน 
Dent_SWU_5.2_5.1 วาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและประสานการท างานร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงาน ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุเป้าหมาย คะแนน 

5 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ  5.00 
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ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
จากผลการประเมินตนเอง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิตมีระบบและกลไก
ในการบริหารหลักสูตร และพฒันาอาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 มีคณาจารย์คุณวุฒิ 
ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า เพิ่มข้ึนจ านวน 4 ราย 

2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิตอาจารย์มีคุณวฒุิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความตั้งใจสอน/ใส่ใจนิสิต 

3. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต และวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิตมีความตอบสนองตอ่ผู้ใช้บัณฑิตได้เปน็อย่าง
ดี 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสามารถเน้นให้
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีผลงานตีพิมพท์ี่
สูง 

5. อาจารย์มีคุณวฒุิตามเกณฑ์มาตรฐานและผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 

6.นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทางคลินิกอยู่บนพืน้ฐาน
การเรียนรู้และฝึกประสบการณท์ักษะทางปฏิบตัิใน
วิชาชีพเป็นฐาน (practice base)  

7. นิสิตได้รับการฝึกฝนดา้นทักษะทางวิชาชีพ
หลากหลาย โดยเฉพาะทักษะดา้นการสื่อสาร การ
น าเสนอผลงาน และการท างานในระดับชุมชน โดยมี
การฝึกปฏิบัติในหลายชัน้ป ี

8. มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันางาน
ด้านการเรียนการสอน โดยการใช้ IPAD 

9. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการเรียน
การสอนโดยเผยแพร่วีดโีอผ่านระบบเครือข่ายแบบ
เคลื่อนที่ (E-Learning)  

10. ปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตรไ์ด้รับ
งบประมาณเพื่อพัฒนาคุณวฒุิของอาจารย์ ภายใต้

1. สร้างระบบธ ารงรักษาและพฒันาอาจารย์ ดา้นวิจยั 
วิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีคุณวฒุิที่สูงขึน้ 

2. ควรสนบัสนนุให้อาจารย์มีผลงานทางวชิาการระดับ
นานาชาติ เพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการที่สูงขึ้น 

ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะทางคลนิิก 

3. ควรสนับสนนุการเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าคณะฯ 
ที่มีคุณวุกฒิระดับปริญญาเอกให้มากข้ึน 

4. วางแผนการเพิ่มจ านวนรับนสิิต ทั้งระดบัปริญญาตรี 
และ ปริญญาโทให้ได้ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ 

5. จัดอบรมคณาจารย์เรื่อง เทคโนโลยีระบบการเรียน
การสอนโดยเผยแพร่วีดโีอผ่านระบบเครือข่ายแบบ
เคลื่อนที่ (E-Learning) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คณาจารย์
สามารถใช้งานได้จริง 
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แผนงานทนัตสุขภาพส าหรับผู้สงูอายุไทย พ.ศ. 2558-
2565 เป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน 5 ทุน 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท และ ทนุฝึกอบรม
ระยะสั้นอีก จ านวน 5 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 
2,000,000 บาท  

11. คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รบัการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลยัให้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาตรบัณฑิต 
สาขา ทนัตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)ในปีการศึกษา 2561 
(ขณะนี้เร่ืองรอการตอบกลับจาก สกอ.) 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

1.จ านวนนิสิตแรกเข้า ไม่สอดคล้องกับแผนการรับนิสิต 

2.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิตการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิตหลักสูตรยังไม่แน่นอน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาทนัตกรรมทั่วไป 

3. ค้นหาผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย เพื่อให้ได้จ านวนรับ
ตามแผนการรับนิสติที่ก าหนด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาทนัตกรรมคลินิก 

4. จ านวนนิสิตที่รบัไม่เปน็ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในบาง
สาขา 

5. อัตราการจบการศึกษาของนสิิตหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตตามระยะเวลาที่ก าหนดยังมีอยู่น้อย 
เนื่องจากความลา่ชา้ในการท างานวิจัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการ
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

6. จ านวนนิสิตที่รบัไม่เปน็ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนน้
จุดเด่นในการประชาสัมพันธ์หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต โดยเฉพาะแขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 

1.เพิ่มการวิเคราะห์ถึงกลไกการรับเข้าและน ามา
ปรับปรุง 

2.ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อใช้ตรวจสอบและดูแล
นิสิตจบการศึกษาตามเวลามากข้ึน 
3.ควรมีแนวทางเพื่อให้รับนิสิตได้ตามเป้าหมาย เช่น  
จัดประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ก าหนดจุดเด่นของหลักสูตร 

4. ควรมีการวิเคราะห์ความสนใจของผู้เรียนในหลักสูตร
ที่มีผู้สนใจน้อย เพื่อให้ได้จ านวนนิสิตตรตามแผนการรับ
นิสิต 

5. ควรมีการวิเคราะห์และกระจายภาระงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

6.ควรมีแนวทางเพื่อให้รับนิสิตได้ตามเป้าหมาย เช่น  
จัดประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ก าหนดจุดเด่นของหลักสูตร 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 

  



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
146 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. วารสารของคณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 

2. งานวิจัยมีระบบ กลไก การด าเนินงานทุกขั้นท า
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. มีทุนวิจัยเพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลทันตกรรม เพ่ิม
โอกาสให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยอย่างท่ัวถึง 

4. มีการท า MOU กับ Kyusho Dental University 
เพ่ือความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มี
คุณภาพ 

5. มีการปรับปรุงขยายพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการวิจัย และ
เพ่ิมอุปกรณ์การวิจัยเพื่อรองรับการท าวิจัยของ
คณาจารย์และนิสิตทั้งก่อนและหลังปริญญา รวมทั้ง
การจัดระบบให้เกิดความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน  ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
ทางชีวภาพ 

 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. จ านวนงานวิจัยค่อนข้างน้อย ฐานข้อมูลวิจัยมี
จ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น 

2. การสนับสนุนการท างานวิจัย ได้รับงบประมาณ
มากขึ้น แต่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภายนอกน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนบุคลากร 

 

1.ควรส ารวจความต้องการของอาจารย์เรื่องอุปกรณ์
เกื้อหนุนการท างานวิจัย 

2.มีมาตรการส่งเสริมคณาจารย์ที่มีศักยภาพขอ
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
จากภายนอกและภายในอย่างต่อเนื่องและควรมีการ
สนับสนุนให้อาจารย์รุ่นใหม่ท างานวิจัย โดยมีระบบพ่ี
เลี้ยงงานวิจัย 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 

 1.ปี 2560 มีอาจารย์ได้รับอนุสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอีก 3 
ผลงาน (รวมผลงานที่ผ่านมาทั้งสิ้น 7 ผลงาน) 

2. ผลงานลิขสิทธิ์ “ตุ๊กตาหนูรักหมอฟัน” ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้การขออนุญาตใช้
ลิขสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
ผลิตผลงาน จ านวน 200 ตัว และมีการลงนาม
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สัญญาในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 

3.บุคลากรสายสนับสนุน (ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานทัน
ตกรรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว) ได้รับรางวัลด้านสร้างสรรค์
นวัตกรรมดีเด่น จากการท าโครงการวิจัย “ฝาครอบ
ถอดเข็ม...ป้องกันเข็มต า” 

4.อนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์ คาดว่าจะมี
เพ่ิมในปีถัดไป 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

คณะฯ มีรูปแบบการบริหารวิชาการท่ีชัดเจน และ
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถผลิตงานวิจัยที่
สามารถตีพิมพ์ได้ ถือเป็นต้นแบบการบูรณาการที่
หน่วยงานอื่นสามารถเรียนรู้ได้ 
 

 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

คณะฯมี การบูรณาการการบริการวิชาการ กับการ
เรียนการสอน ในทุกหลักสูตรของคณะฯ  นิสิตในทุก
หลักสูตร ได้มีประสบการณ์ และเรียนรู้การท างาน
ในชุมชน/สังคม แต่ยังขาดเอกสารที่ชัดเจน 

จัดท าเอกสารการบูรณาการการบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน ในทุกหลักสูตรของคณะฯ   

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1. บุคคลากรของคณะฯมีจ านวนไม่มาก ท าให้

สามารถประชาสัมพันธ์โครงการฯที่จัดขึ้นได้   
อย่างทั่วถึง 

2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเรียนการสอนที่
มุ่งเนน้ถึงคุณธรรมในวิชาชีพเป็นพื้นฐานซึ่ง
สอดคล้องกับ 
การรักษา 

3. การจัดกิจกรรมที่ สอดคล้องกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยที่ดีงาม เช่น การจัดกิจกรรมวันไหว้
ครู เป็นต้น 

4. นิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน แต่งกายสุภาพและให้ความร่วมมือใน 
การจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
อย่างดี 

 

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มี
โอกาสแสดงออกถึงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย 
เช่นการร่วมกันแต่งกายชุดไทยในวันสงกรานต์ การ
จัดพิธีรดน้ าอาจารย์ผู้ใหญ่ในวันส าคัญต่างๆ 

ทั้งนี้กิจกรรมเหล่านี้ยังก่อให้เกิดความสามัคคีของ
อาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ อีกด้วย 

2. การอบรมนิสิตทันตแพทย์เกี่ยวกับเรื่องมารยาท
ของความเป็นไทย การไหว้ การเคารพผู้ใหญ่ และ
การแต่งกายท่ีเหมาะสม โดยเน้นย้ าในการปฐมนิเทศ
ก่อนขึ้นคลินิก และมีส่วนในการประเมินจิตพิสัย 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

 
 

 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 
1.คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นคณะฯ ที่มีขนาดเล็ก 
ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และยังมีโรงพยาบาลทัน
ตกรรมที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจของคณะ ท าให้มีการ
บริหารจัดการที่สามารถท างานและประสานสห
สาขาที่มีความเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน ท าให้มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้ง่ายคล่องตัว 
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน และท างานบนพื้นฐาน
ของการมีบุคลากรที่จ ากัด จึงเกิดการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน และสนับสนุนการท างานร่วมกันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้ มี
ศักยภาพที่หลากหลาย มีผลงานและความสามารถ
เป็นที่ยอมรับ บุคลากรของคณะทุกท่านมีความ
มุ่งม่ันร่วมกันที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่
ความเป็นเลิศทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 

3. คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนและการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความ
พร้อมในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และ ในปี
การศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับ
งบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ ภายใต้
แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผุ้สูงอายุไทย พ.ศ. 
2558-2565 เป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
จ านวน 5 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 บาท 
และ ทุนฝึกอบรมระยะสั้นอีก จ านวน 5 ทุน รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท  

4. คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับงบประมาณ
โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ระบบการเรียนการสอนโดยเผยแพร่วีดีโอผ่านระบบ
เครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-Learning) ภายใต้
แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 

1. มีระบบคัดเลือกบุคคลากรในสาขาต่างๆ ในการรับ
ทุนพัฒนาคณาจารย์ เพ่ือให้กลับมาพัฒนาคณะใน
ด้านต่างๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 
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2558-2565  จ านวนรวมทั้งสิ้น  10 ล้านบาทถ้วน 

5. คณะทันตแพทยศาสตร์มีโรงพยาบาลทันตกรรม
ซึ่งถือเป็นแหล่งในการช่วยเพิ่มรายได้ เพ่ือช่วย
สนับสนุนการด าเนินการของคณะฯและ 
มหาวิทยาลัย 

จุดอ่อน/จุดที่ต้องปรับปรุง/โอกาสพัฒนา แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปีต่อไป) 

1. การเตรียมความพร้อมของคณะทั้งในแง่การ
พัฒนาคณาจารย์ การผลิตบัณฑิต และการวิจัย เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลง เป็นสังคมผู้สูงอายุ  

2. การพัฒนาการประเมินภาระงานให้มีเป็นธรรม 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและส่งเสริมให้เกิด
การปฏิบัติงานไปในทิศทางท่ีคณะฯ ก าหนดไว้ใน
แผนกลยุทธ์ 

1.การส่งตัวแทนคณาจารย์ไปอบรมเกี่ยวกับงาน
ด้านผู้สูงอายุ เพื่อน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดสู่
คณาจารย์ บุคลากรท่านอ่ืนๆในคณะฯ ต่อไป 
2. จัดท าระบบประเมินภาระงานแบบใหม่  
 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 

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  
กษาและเริ่มสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึ 2538  โดยรับนิสิต รุ่นแรก 20 คน ได้

ด าเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจ าและคณาจารย์พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน นิสิตรุ่น
แรกของคณะ ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 และรับพระราชทานปริญญาในวันที่ 17 ธันวาคม 2544   
โดยทุกคนเข้ารับราชการชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ  นอกจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะยังได้
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเริ่มท าการสอนในปี พ.ศ. 2540 
มีนิสิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 10 รุ่น รุ่นละประมาณ 10- 20 คน ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ใน
หน่วยงานของราชการและเอกชน 

คณะฯ  ได้มีการเปิดการสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา คือ 
ปีการศึกษา 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาปริทันต

วิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา ซึ่งเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
ปีการศกึษา 2547  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกสาขาเอ็นโดดอนต์ 
ปีการศึกษา 2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขา   ทัน

กรรมหัตถกรรมประดิษฐ์  พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรก เพ่ือสอด
รับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ปีการศึกษา 2552 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลังปริญญา โดยท าการปิดหลักสูตรหลังปริญญาเดิม
ทั้งหมดและได้เปิดหลักสูตรใหม่อีก 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เปิดปีการศึกษา 2553 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เปิดปีการศึกษา 2553 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เปิดปีการศึกษา 2554 
ปีการศึกษา 2555 คณะได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

าติระดับอุดมศึกษาแห่งช  (TQF) ดังนี้ 
1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก    
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3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก   
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป   

ปีการศึกษา 2558 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

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 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้ได้ออกให้การบริการทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนที่ยากไร้ในเขตจังหวัดต่า งๆ 
ทุกปี และในปี พ.ศ.2544 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาทันต
แพทยศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรง
เป็นผู้น าทางด้านทันตสาธารณสุข และเป็นผู้ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการทันตแพทย์ไทย ตลอด
ระยะเวลาที่พระองค์ทรงเถลิงราชสมบัติ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสืบไป 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  คณะฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ เช่น   ทันตแพทยสมาคม  
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา ชมรมวิชาชีพทุกสาขา ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะฯ ได้
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพสูงสุดและเหมาะสมกับงานในต าแหน่ง คณะฯ มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 
 
ก. ลักษณะพื้นฐานของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง? 
พันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
2. พันธกิจด้านการวิจัย 
3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
4.  พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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(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 

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 เพื่อสนับสนุนการ
วิจัยของอาจารย์และนิสิต 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 ให้บริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมในโรงพยาบาล
ทันตกรรม  
และ ให้บริการนอกสถานที่ ที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ  
3.1.2 การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจชิ้นเนื้อ  
3.2.1 จัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือให้ความรู้ทางทันตกรรมแก่
ทันตแพทย์ทั่วไป 
3.2.2 ให้บริการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การ
ตีพิมพ์บทความ และการเผยแพร่ความรู้ทางรายการวิทยุ และ
การเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่น 

4. ด้านการท านุ
บ ารุง 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 บุคลากร และนิสิต 
4.2 ประชาชน 
 

- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ พัฒนาและ เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น 
หรือประเทศชาติ 
โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีดังนี้ 
1) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา 
2) โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า หรือค่านิยมท่ีนับถือ 
ความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม 
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(3) - วิสัยทัศน์ของหน่วยงานคืออะไร 
- เป้าประสงค์หลักของหน่วยงานคืออะไร 

      - วัฒนธรรมของหน่วยงานคืออะไร 
    - ค่านิยมของหน่วยงานที่ก าหนดไว้คืออะไร 
 

ปรัชญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
     ผู้มีความรู้และประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ )วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ(  

 

ปณิธาน 
มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัย เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 

วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว  
สถาบันแห่งความสุข เพ่ือสังคม และการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
(Institution of Happiness, Social Responsibilities and Continuous Growth) 

     
 พันธกิจคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 

1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม ความสุข และมีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 

3. บริการวิชาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ทางด้านสุขภาพช่องปาก ด้วยจิตสาธารณะ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  

5. บริหารองค์กรอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข 

2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือการบริการที่มีคุณภาพ  

ในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน 
4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เหมาะสม และตรวจสอบได้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข 
1.1. พัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และหลังปริญญา ให้ได้มาตรฐาน 
1.2. บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม และความสุข 
1.3. ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการให้ค าปรึกษาแก่นิสิต 
1.4. ส่งเสริมความมีส่วนร่วมของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนรู้อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
2.1. สร้างระบบการวิจัย และส่งเสริมการตั้งกลุ่มวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคม 
2.2. ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 
2.3. ส่งเสริมการสร้างภาคีเครือข่ายงานวิจัย และสนับสนุนการหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก 

 2.4. พัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของอาจารย์และบุคลากรในคณะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมและโครงการบริการวิชาการ เพ่ือการบริการที่มีคุณภาพ 
ในการยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน 

3.1. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรม ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 
3.2. พัฒนาระบบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิมรายได้ 
3.3. พัฒนาการบูรณาการบริการวิชาการหลักสูตรการเรียนการสอน และงานวิจัย 
3.4. สร้างระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม เพ่ือการเข้าถึงบริการและลดความ 

เหลื่อมล้ าทางสุขภาพช่องปาก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย 
4.1. มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 
4.2. สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตในคณะเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยี 
 สารสนเทศที่เหมาะสม และตรวจสอบได้ 

5.1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีการบริหารงานโดยยึกหลัก ธรรมาภิบาล บุคลากรในคณะทุกคนมีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.2. มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับการประเมินจากองค์กร 
ภายนอกเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ครบทุกแผนที่วางไว้ 

5.3. มีการพฒันาบุคคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ 
5.4. พัฒนาระบบการให้บริการในคณะให้มีประสิทธิภาพ (ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย) 
5.5. มีระบบการตรวจสอบด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.6. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 5.7 มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ทั้งในด้านการศึกษา และการบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม 
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(4) ลักษณะในภาพรวมของบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างไร 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2560 จ าแนกตามสายงาน คุณวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และสถานภาพ ดังนี้ 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด(นับตามเกณฑ์ สกอ)   
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
วุฒิการศึกษา 

ปีการศึกษา 
รวม 

2558 2559 2560 
อาจารย ์

ปริญญาตรี 13 11 15 39 
ปริญญาโท 15 8.5 10 33.5 
ปริญญาเอก 14 19 21.5 54.5 

รวม 42 38.5 46.5 127 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท 1 2 1 4 
ปริญญาเอก 18 19 20 57 

รวม 19 21 21 61 
รองศาสตราจารย์ 

ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก 4 6 6 16 

รวม 4 6 6 16 
ศาสตราจารย์ 

ปริญญาตรี - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวม - - - - 
รวมทั้งหมด 65 65.5 73.5 204 
หน่วยนับ : คน (หลักเกณฑ์การนับตามที่ สกอ. ก าหนด) 
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จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับวุฒิการศึกษา 
ปีการศึกษา 

รวม 
2558 2559 2560 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 18 10 9 37 
ปริญญาตรี 29 18 19 66 
ปริญญาโท 9 9.5 11 29.5 
ปริญญาเอก - - - - 

รวม 56 37.5 39 132.5 
(หน่วย : คน) 
หมายเหตุ :จ านวนบุคลากรที่ในตาราง เป็นจ านวนบุคลากรทั้งหมด (คน)  
 

 (5) หน่วยงานมีเทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ อะไรบ้าง ที่ใช้ในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานเทคโนโลยี  

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 าให้
ลดต้นทุนของระบบลงได้ 

ปัจจุบัน คณะฯ ใช้ระบบการจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลทันตกรรมผ่านทาง 2 ระบบ ได้แก่ 
 ระบบ SSB ส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบเวชระเบียน การคลัง การตรวจสอบสิทธิ พัสดุ และการ

นัดหมายผู้ป่วย 
 ระบบ  PAC เพ่ือใช้ในการเก็บภาพถ่ายรังสีของทุกคลินิก และ สามารถเปิดดูและเชื่อมกับระบบ SSB ด้วย 

ระบบ PAC viewer 
ซึ่งระบบดังกล่าวทั้งหมด ท าให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล และโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS: Management Information Systems) 
คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง 
สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะ
เป็นในอนาคต นอกจากนี้ระบบเอ็มไอเอสจะต้อง ให้สารสนเทศ ในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง  แม้ว่าผู้บริหารที่จะ
ได้รับประโยชน์จาก ระบบเอ็มไอเอสสูงสุดคือผู้บริหารระดับกลาง แต่โดยพ้ืนฐานของระบบเอ็มไอเอสแล้ว จะ
เป็นระบบที่ สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ ผู้บริหารทั้งสามระดับ คือทั้งผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง 
และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบเอ็มไอเอสจะให้รายงาน ที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมด
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ของบริษัท จุดประสงค์ ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กรใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบงานของระดับปฏิบัติการด้วย  

 E-meeting  
ปัจจุบันทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ใช้ระบบ MIS ของทางมหาวิทยาลัยในงานต่างๆ เพ่ือช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร เช่น ระบบการประชุม (e-meeting)  ระบบเงินเดือนออนไลน์ 
ระบบประวัตินิสิต ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ฯลฯ ทั้งนี้ในด้านงานบริการการศึกษาได้
เล็งเห็นความส าคัญ  
 Srinakharinwirot University Strategy Action Plan Monitoring System (SWU–SAP) 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการรายงานตามระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ หรือ Srinakharinwirot University Strategy Action Plan Monitoring 
System (SWU–SAP) ซึ่งเป็นระบบ SWU IT Tools ระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการสนับสนุนการติดตาม ผลการ   ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

 SWU-ERP  
ในปี พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานงบประมาณ และ 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นระบบ SWU-ERP ตามระบบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถติดตาม
การใช้งบประมาณแบบ “real time” สามารถใช้งบประมาณได้ถูกต้องตามแผน กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างสามารถตรวจสอบสถานะได้ และสามารถจัดเก็บประวัติการเสนอราคาและการจัดซื้อจัดจ้างได้
อย่างเป็นระบบ และโปร่งใส 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการรักษาทางทันตกรรม 
 ระบบ CAD-CAM ส าหรับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศรีษะ & โมเดลฟันและจ าลองใบหน้าหลังการจัดฟัน  
 Microscope ส าหรับการรักษาทางวิทยาเอนโดดอนท์ 

4. เทคโนโลยีด้านระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data security) 

4.1 เทคโนโลยีด้านระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  
4.1.1 คณะฯ ใช้ server ซ่ึงมี IP เฉพาะ คนภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ ท าให้เกิดความ

ปลอดภัยของข้อมูล ไม่รั่วไหล 
4.1.2 คณะฯ มีระบบ firewall ซึ่งคณะฯ จัดซื้อต่างหากเพ่ือเพ่ิมปลอดภัย 

4.2 เทคโนโลยีด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ 
4.2.1 คณะฯ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชั้น และ ในลิฟต์โดยสาร 
4.2.2 ใช้ระบบ scan นิ้ว ในการเข้าออกประตูหน่วยงานต่างๆ  
4.2.3 นอกเวลาราชการมีการจ ากัดทางเข้าออก ปิดลิฟต์บางตัว และ ให้เข้าออกตึงด้วย

การ scan นิ้วเท่านั้น 
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5. การผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิดีทัศน์  
 ปัจจุบันทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ได้ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่สื่อวิดโีอผ่านระบบเครอืข่ายแบบเคลื่อนที่ 

(E-Learning) 
1. เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพ่ือการดูแลผู้สูงอายุโดยใช้ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ทางไกล หรือ ระบบ E-Learning 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุ โดยการจัดอบรม

ทางไกลในระบบ E-Learning 

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบ สื่อการสอน ในเรื่ององค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยใช้
ประโยชน์จากระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกล หรือระบบ E-learning ส าหรับทันตบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือกระจายโอกาสการให้บริการและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการโดยใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีการพัฒนาระบบ และ software เพ่ือช่วยในการท างานและการบริหารทรัพยากร เช่น iPoster

รายละเอียดเพ่ิมเติม (คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมเครื่องพิมพ์โปสเตอร์ และ software iPoster โดย 
ว่าที่ รต.ฉัตร แสงงามสม รน.) 
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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.มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ.2555 
- เกณฑ์มาตรฐานของทันตแพทยสภา 
- พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2542 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ.2558 

- การบริหารงานในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ 
- การก าหนดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
- ข้อก าหนดในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
- การประกันคณุภาพการศึกษา 

- นายกรัฐมนตรเีป็นผูร้ับสนอง
พระบรมราชโองการฯ 
- ทันตแพทยสภา 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สกอ. 
- สมศ. กพร. มศว 

2. ด้านการบริการทางการแพทย์ 
- พรบ.ควบคุมการประกอบโรคศลิปะ 
พ.ศ. 2535 
- พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 

- จรรยาบรรณทันตแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับเวช
ปฏิบัติ ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพ 
- ข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัตหิน้าท่ีตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศลิปะกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 

- ทันตแพทยสภา 
- กระทรวงสาธารณสุข  
 

3. ด้านการวิจัย 
- หลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมของ
การวิจัยในมนุษย ์พ.ศ. 2540 

- ข้อก าหนดเพื่อให้การด าเนินการวิจัยชอบด้วย 
มนุษยธรรม จริยธรรม ทั้งการวิจัยในคนและ 
สัตว์ทดลอง 

- สภาวิจัยแห่งชาต ิ

4. ด้านการบริหารการเงินและพัสดุ  
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ . 2553 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

- ประเภทของเงินรายได้ 
- อ านาจ/ลักษณะการจัดท างบประมาณเงินรายได้  
- อ านาจและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
-หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตามระเบียบการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

- 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 และการกก ากับนโยบายของมหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติผ่านแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ของคณะฯ 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 ากบัดูแลโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่าย
กิจการนิสิต ภาควิชาต่างๆ และงานบริการการศึกษา รับผิดชอบด าเนินการตามระบบการผลิตบัณฑิตทั้งระดับ
ปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ มีปัญญาและมีคุณลักษณะ
ของบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่พึงประสงค์ 

4. การประกันคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ได้ด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันทั้งองค์กรโดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพและเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพโดยตรง  เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไป

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2559 
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่นดิน 
พ.ศ .2544  

- ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
- การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
- ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
- ว่าด้วยวินัยและงบประมาณการคลัง  

5. ด้านการบริหารบุคคล  
- ระเบียบส านักงานข้าราชการพลเรือน  
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา  
-ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

- การบรรจุ การเทียบเงินเดือน/บทลงโทษ บัญชี 
เงินเดือนข้าราชการ 
 - การบรรจุ การลาออก การขอต าแหน่งทาง
วิชาการ  
- ระเบียบว่าด้วยวินัย และการลงโทษ 
- ระเบียบการบริหารงานบุคคล 
- ระเบียบว่าด้วยวินัยข้าราชการ 
- ว่าด้วยการบริหารงานแผ่นดิน  

- ส านักงานข้าราชการพล
เรือน 
 - กระทรวงศึกษาธิการ  
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี  
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อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพเป็นประจ าทุกป ี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 
-โทรศัพท ์
-โทรสาร 
- E-mail   
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

- การผลติบัณฑิต 
ทันตแพทย์ 
- ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและวิจัย 

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

กระทรวงสาธารณสุข  
 

การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์
เพิ่มตามความ ต้องการ
กระทรวงสาธารณสุข 

- ผลิตทันตแพทย์คูส่ัญญา 
- โครงการผลิตทันตแพทยเ์พิ่ม
จ านวน 25 คน/ปี 

ทันตแพทยสภา  
 

ทันตแพทยสภาก ากับ และ
ดูแลคณุภาพการผลิต
บัณฑิต ทันตแพทย์เฉพาะ
ทาง 

- การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ 
วิชาชีพ ทันตกรรม 
(ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษา ก่อน 
ปีการศึกษา 2548) 
- การสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ 
วิชาชีพทันตรรม 
(ส าหรับผู้ที่เข้า ศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548) 
- มาตรฐานวิชาชีพหลักสตูร 

คณะกรรมการองค์กร 
ผู้บริหารคณะทันตแพทย 
ศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(อ.บ.ท.ท.) 

- การรับนักศึกษาตามความ
ต้องการของกระทรวง
สาธารณสุข 
- จัดประชุมวิชาการร่วมกัน 
(ทุก 2 ปี) 
- ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัย 

- ก าหนดพื้นที(่จังหวัด) 
และจ านวน การรับนักศึกษา 
- หมุนเวียนกันเป็นเจา้ภาพ 
- จัดกลุ่มวิจัย 

มหาวิทยาลตั่างประเทศ 
- Tokyo Medical and 

- ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและวิจัย 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
กับต่างประเทศโครงการ 
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Dental University* 
- Kyushu Dental 
University 
- Osaka University 

- การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
และนิสติเพื่อวิชาการและ
วิจัย 
 

แลกเปลีย่น นักศึกษา / บุคลากร* 

การวิจัย  
 
- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- โทรศัพท ์
- โทรสาร 
- E-mail 

- ส านักงานคณะกรรม 
การวิจัยแห่งชาต ิ(วช) 
- ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุ
แห่งชาติ 

- ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและวิจัย 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนิสติเพื่อวิชาการและ
วิจัย 
- สัญญาการอนุญาตให้สิทธิ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 

- ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศโครงการแลกเปลี่ยน 
นักศึกษา / บุคลากร 

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

ส านักงานประกันสังคม  - ให้การรักษาผู้ป่วยบตัร
ประกันสังคม 

ให้การรักษาตามสิทธิของผู้ถือบัตร
ประกันสังคม  

มูลนิธิทันตนวัตกรรม - ร่วมกันด าเนินการวิจัย
และพัฒนา 
การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม ่ ทางด้าน
ทันตแพทยศาสตร ์

-ใหค้วามร่วมมือในการด าเนิน การ
วิจัยตามโครงการของมลูนิธ ิ

ชุมชนต่างๆ  - ออกหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที ่

- ให้บริการการรักษาทาง 
ทันตกรรมโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
-โทรศัพท ์
-โทรสาร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ - จัดกิจกรรมและร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เช่น 
สงกรานต,์ ลอยกระทง, แห่
เทียนเข้าพรรษา 

- จัดปฏิทินการศึกษาเพื่อ
สนับสนุน การเข้าร่วมกจิกรรม
ของ 
มหาวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
164 

(9) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง  
    - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้าง 
    - แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร 
กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ ความ

คาดหวัง 
แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.1 นักเรียนระดับ 
ประกาศนียบตัร 
(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 
1.2 นิสิตระดับ 
ปริญญาตร ี
1.3 นิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

 
จัดหลักสูตรและจัดการศึกษา เช่น 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสตูรการ 
เรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดา้น
ต่าง ๆ  
- การวัดและประเมินผลการศึกษา 
- บริการค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด 

 
ความรู้ทางวิชาการ และ
วิชาชีพ 
- การบริการ ขั้นพื้นฐาน 
- ส าเร็จการศึกษาตาม 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามหลักสูตร 
- บรรยากาศการเรยีน 
ที่มีความสุข 

 
- อาจารย์ที่ปรึกษาและ 
  ฝ่ายกิจการนสิิต 
- สโมสรนิสติ 
- การประชุมและสมัมนา 
- แบบสอบถาม /ประเมิน 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 

2. ด้านการวิจัย 
2.1 นักศึกษา 
2.2 อาจารย ์/ข้าราชการ 
2.3 บุคลากรภาครัฐ และ
เอกชน 
2.4 ผูส้นับสนุนทุนวิจัย 

 
- คณะฯ ได้บูรณาการจัดการเรยีน
การสอนและการวิจยัส าหรับ
นักศึกษาทันตแพทย์ 
-ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาและสรา้งองค์
ความรู้ใหม ่
- การให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า 
เช่น เป็น ที่ปรึกษาโครงการต่างๆ 
- น าผลงานวิจัยสู่การพัฒนา และ
รักษาผู้ป่วย 
- สนับสนุนทุนวิจัย 

 
- ได้ความรูด้้านการวิจัย 
- พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

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

3. ด้านการบริการ 
วิชาการ 
3.1 ผู้รับบริการด้าน 
ทันตสุขภาพ 
 

 
-ให้บริการรักษาพยาบาลทาง 
ทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม 
และบริการนอกสถานท่ี ที่มีคุณภาพ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
-การให้บริการทางห้องปฏิบตัิการ  
เช่น ตรวจ ช้ินเนื้อ 

 
- ได้รับผลการตรวจ 
วินิจฉัยและรักษาท่ี 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สะดวกและรวดเร็ว 

 
- หนังสือราชการ 
- จดหมายไปรษณีย ์
- โทรศัพท ์
- ติดต่อด้วยตนเอง 
- การประชาสมัพันธ์ 
- การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 3.2 ผู้รับบริการด้าน 

วิชาการวิชาการ  
 

 

- จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
- ให้บริการเผยแพร่และถ่ายทอด
องค์ความรู้เชน่ การตีพมิพ์บทความ 
และรายการวิทย ุ
- เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานอื่น 
ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า เช่น 
เป็นที่ปรึกษา โครงการต่างๆ 

- ได้รับความรู ้และข้อมูล 
ข่าวสารของคณะฯที่ม ี
ความถูกต้องสะดวกและ 
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
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กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ ความ
คาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

4) ด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 นักศึกษา 
4.2 ประชาชน 

จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์พัฒนา และ เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ศลิปะและวัฒนธรรมอนัดี
งามของชุมชน ท้องถิ่น หรือ 
ประเทศชาต ิเช่น 
1) โครงการ/กิจกรรมทีส่่งเสริมให้
เกิดความ เข้าใจ และศรัทธา
พระพุทธศาสนา 
2) โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกดิ
ระบบคณุค่า หรือค่านิยมที่นับถือ
ความดีงามและคณุธรรม จริยธรรม 

- ให้มีการจัดกิจกรรม 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

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

 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 
บริการที่ให้ 

ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร  
ระหว่างกัน 

1. ด้านการผลิต
บัณฑิต 
1.1 นายจ้าง/ ผู้ใช้
บัณฑิต 

 
บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
- คุณภาพของบัณฑติ 
- คุณภาพของผลงาน 
- ความซื่อสัตย์และรักองค์กร 
- มีคุณธรรมจรยิธรรม 

 
- การส ารวจความพึงพอใจ 
- โทรศัพท ์
- โทรสาร 

1.2 ผู้ปกครอง นิสิต
ปัจจุบัน 

-ให้ข้อมูลด้านการศึกษาและ 
ด้านสวสัดิการ ของนิสิต 
- ให้ความสะดวกกับผู้ปกครอง 
ในการดูแลนสิิต 

- ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
- ความปลอดภยัในชีวิตและ 
ทรัพย์สินของนักศึกษา 
- ได้รับข้อมลูที่ถูกต้อง รวดเร็ว 
เกี่ยวกับนักศึกษา  

- ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
และนักศึกษา 
- การเยี่ยมบ้าน 
- จดหมาย 
- โทรศัพท ์
- โทรสาร 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

1.3 ศิษย์เก่า 
 

- ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข้อมูล
ข่าวสารของคณะฯที่เป็นประโยชน์ต่อ
ศิษย์เก่า 
- จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
- จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ / 
พบปะสังสรรค ์
- สืบค้นข้อมูลทางวิชาการในห้องสมุด 
- สายด่วนวิชาการ 

-ได้รับข้อมลูข่าวสารของ 
คณะฯที่มีความถูกต้อง 
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่ส าคัญ  
ของคณะฯ 
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
ของ คณะฯ 

- E-mail 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 
- การสัมภาษณ ์

1.4 นักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

- การแนะแนวการศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา 
- การจัดนิทรรศการและ ประชุม

- ได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับ 
การจัดการเรยีนการสอนท่ี 
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 

- การจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
- การสัมภาษณ ์
- เว็บไซต์ของคณะฯ 



รายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
166 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

บริการที่ให้ 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
แนวทางและวิธีการสื่อสาร  

ระหว่างกัน 
วิชาการ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวการ
จัดการเรียน การสอน 
- การจัดท าเอกสาร แผ่นพับเผยแพร่
หลักสตูร 

2. ด้านวิจัย 
2.1 หน่วยงาน ทันต
แพทย์นักวิจัย (ผู้ใช้
หรืออ้างอิง
ผลงานวิจัย) 

- เสนอผลงานวิชาการและวิจยัเพือ่
พิจารณารับทุน 
- คัดเลือกและเสนอช่ือคณาจารย์
นักศึกษาหรือบุคลากรที่สมควร 
ได้รับทุน 
- ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทีม่ี 
คุณภาพของบุคลากรที่ได้รับทุนฯ 

- ผู้มีความรู ้ความสามารถและมี
ความ เหมาะสมในการรับทุน 
- ผู้ได้รบัทุนสร้างผลงานท่ีม ี
คุณภาพและมคีุณค่าเกิด 
ประโยชน์ต่อ สาธารณชน 

- จดหมายราชการ 
-โทรศัพท ์ 
- การสัมภาษณ ์
- ประกาศ 
- โทรสาร 
- E-mail 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

3. ด้านการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ  - จดหมายราชการ 
- โทรศัพท ์
- โทรสาร 
- การสัมภาษณ ์
- ประกาศ 
- โทรสาร 
- E-mail 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

3.1 โรงพยาบาลหรือ
หน่วยงาน 
ที่ส่งต่อผู้ป่วยให ้รพ.
ทันตกรรม 

- เป็นหน่วยงานท่ีรับส่งต่อจาก 
คลินิกต่างๆในกรุงเทพมหานคร 
เพื่อรักษาโรคเฉพาะทาง หรือโรคที่
ซับซ้อน 

- เป็นโรงพยาบาลทีร่องรับ 
คนไข้ที่มีอาการซบัซ้อน 
ทางการรักษาเฉพาะด้าน 

3.2 หน่วยงานทีส่ง
บุคลากรร่วม 
กิจกรรมทางวิชาการ 

- เป็นสถานท่ีฝีกอบรมด้านวิชาการทาง
ทันตแพทย์แก่บุคลากรทางดา้นทันต
สาธารณสุข 

- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับ 
ข่าวสารเกีย่วกับการจดักิจกรรม
ทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
- จัดอบรมการศึกษาต่อเนื่อง 
ตามความต้องการของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

 
 

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

คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขัน ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 

ปัจจัยส าคัญที่ท าให้
ประสบความส าเร็จ 

1. การ
แข่งขัน
ภายใน 
ประเทศ 

มหาวิทยา
ลัยของรัฐ  

- ด้านการเรียนการสอน 
- ด้านผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
- ด้านนวัตกรรมที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร 

เมื่อเปรียบเทียบกับคณะทันต
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมี
ความเก่าแก่มาก่อนคณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว แต่ก็ตั้งอยู่
ห่างไกลจากกรุงเทพฯ หาก
พิจารณาจากคะแนนสอบเข้า 
ผ่านทางกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(กสพท) พบว่ามีคะแนน
สูงสุด/ต่ าสุด/เฉลี่ย ใกล้เคียง
กันมาตลอด โดยคณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว จะมี
คะแนนสูงกว่าเล็กน้อย (ระดับ
จุดทศนิยม) ดังแสดงในตาราง
เปรียบเทียบตั้งแต่ปี  2559 
,2560, 2561 

-นโยบายการจัดการ
เรียนการสอนที่เอ้ือต่อ
สภาวะในปัจจุบัน 
-ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียน
การสอน 
-คณาจารย์มีความรู้
ความสามารถและมี
ศักยภาพในการจัดการ 
เรียนการสอน 
-มีการทบทวนและ
ปรับปรุงแบบรายงาน
ข้อมูลของภาควิชา/
หน่วย งานเป็นระยะๆ 
โดยการประชุมร่วมกัน  
-คณะฯได้จัดตั้งทุนวิจัย
เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณส าหรับ 
อาจารย์เพ่ิมข้ึน 
-คณะฯมีกองทุนเพ่ือ
สนับสนุน 
การตี พิมพ์ผลงานวิจัย 
-คณะฯสนับสนุน
อุปกรณ์การท างานวิจัย 
ที่สามารถผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 มหาวิทยา
ลัยเอกชน 

- ด้านการเรียนการสอน 
- ด้านผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
- ด้านนวัตกรรมที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร 
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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 
61 63.5964 65.5153 60.8447 60.4394 62.1074 61.5534 

 
ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

1. ปัจจัยภายใน - ภาระงานอาจารย์มากข้ึน (จนไม่สามารถสร้างสรรค์งานด้านอื่น) 
- การสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ 
- ความสามารถในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลงเนื่องจากขาดแคลน
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ สกอ ก าหนด 

2. ปัจจัยภายนอก - สวัสดิการ และค่าตอบแทนของอาจารย์ที่น้อย เมื่อเทียบกับหน่วยงานเอกชน 
- งบประมาณแผ่นดินลดลง 
 

 
(12) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง 
- คณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนรศวร 
 
(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 
 

ข้อมูลปีปฏิทิน 2560 จ านวน 
มศว มช. 

ผลงานวิจัยระดับชาติ 25 เรื่อง 31 เรื่อง 
ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 10 เรื่อง 53 เรื่อง 

จ านวนอาจารย์ท้ังหมด 73 คน 119 คน 
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ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(14) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร  
- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายดา้นปฏิบัติการ 
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งท่ีท้าทาย 
ด้านพันธกิจ ความท้าทายด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
- การผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา* และสามารถ
สอบผ่านใบอนุญาติประกอบวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
ด้านการวิจัย 
- การสร้างทีมวิจัยแบบสหสาขาวิชา เพ่ือการบูรณาการงานวิจัย 
- การสร้างงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ 
- มีจ านวนผลงานทางวิชาการมากข้ึนทั้งระดับชาติ และ นานาชาติ 
ด้านการบริการวิชาการ 
- การให้บริการวิชาการต่อปัญหาสังคม/ชุมชน 
และสอดคล้องกับพันธกิจ/บทบาทหน้าที่ของคณะฯ 

ด้านปฏิบัติการ - การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
รายงานและปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนการ
จัดล าดับเพ่ือเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น 

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

แนวทางและวิธีการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพ ของส่วน
ราชการ 

- มีระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
และคณะฯ ได้บูรณาการให้สอดคล้องกับระบบPMQA 
- มีการส่งบุคลากรไปร่วมประชุมอบรมและสัมมนา เพ่ือสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ 
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(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 ผลลัพธ ์
 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 

ข้อมูล 
(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด 

2559 2560 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกคา้ (Customer Focused Product and Service 
Results) 

1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 75 100 ร้อยละ 

2 ร้อยละของบทความทีไ่ด้รบัการอ้างอิงใน Referred Jounal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

98.46 99.32 ร้อยละ 

3 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีมีการตีพมิพ์ /เผยแพร่ในระดับชาติ  ของ
อาจารย์ประจ า 

24.62 34 ร้อยละ 

4 ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีมีการตีพมิพ์ /เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  ของ
อาจารย์ประจ า 

9.23 13.60 ร้อยละ 

5 จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่บริการวิชาการแก่ชุมชน 227 256 คน 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results) 

6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรยีนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

3.67 4.19 ค่าเฉลี่ย 

ระดับปริญญาตร ี 4 3.86 ค่าเฉลี่ย 

ระดับบณัฑติศึกษา 3.33 4.53 ค่าเฉลี่ย 

7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

97.2 72.55 ร้อยละ 

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

2 2 คน 

9 จ านวนโครงการที่น าการบริการวชิาการมาบูรณาการกับการเรียนการ
สอนของหลักสูตร 

3 3 โครงการ 

10 จ านวนงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จตามก าหนดเวลาของสญัญาทุนวิจยั 13 9 ช้ินงาน 

11 จ านวนงานวิจัยท่ีไดร้ับรางวัลระดบัชาติ/นานาชาต ิ 0 0 ช้ินงาน 
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 

ข้อมูล 
(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด 

2559 2560 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results) 

12 ร้อยละของจ านวนนสิิตที่เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร     

ระดับปริญญาตร ี 76.92 89.23 ร้อยละ 

ระดับบณัฑติศึกษา 80 97.22 ร้อยละ 

13 จ านวนของเครือข่ายชุมชนท่ีเกิดจากการบริการวิชาการ ท้ังภายใน
และภายนอก 

4 1 เครือข่าย 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results)  

ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Customer-Focused Results) 

14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามสมรรถนะหลักของหลักสูตร 4.60 4.25 ค่าเฉลี่ย 

15 ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี 98.41 100 ร้อยละ 

16 จ านวนงานโครงการวิจยัที่ไดร้ับทนุสนับสนุนจากภาครัฐ 28 15 โครงการ 

17 จ านวนงานโครงการวิจยัที่ไดร้ับทนุสนับสนุนจากภาคเอกชน 0 0 โครงการ 

18 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้
ประโยชน ์

9 9 โครงการ 

7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results) 

ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focused Results) 

19 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่บริการวิชาการแก่ชุมชน 88 98.5 คน 

20 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร  98.46 98.25 ร้อยละ 

21 จ านวนการเบิกจ่ายจากสวสัดิการมหาวิทยาลยั  
(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 

766,329.06 907,588.08 บาท 

22 ร้อยละต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (ปีปฏิทิน) จ าแนก
ตาม 

   

 - อาจารย ์ 58.46 64.86 ร้อยละ 

 - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 32.30 27.03 ร้อยละ 

 - รองศาสตราจารย ์ 9.23 8.11 ร้อยละ 

 - ศาสตราจารย ์ - - ร้อยละ 
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 

ข้อมูล 
(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด 

2559 2560 

23 ร้อยละของวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า จ าแนกตาม    

 - ระดับปริญญาตร ี 16.9 21.63 ร้อยละ 

 - ระดับปริญญาโท 15.38 14.86 ร้อยละ 

 - ระดับปริญญาเอก 67.69 63.51 ร้อยละ 

24 ร้อยละของต าแหน่งความก้าวสายปฏิบัติการ (ปีปฏิทิน)  จ าแนกตาม    

 - ระดับปฏิบัติการ 84.00 80.00 ร้อยละ 

 - ระดับช านาญการ  10.66 13.33 ร้อยละ 

 - ระดับช านาญการ (พิเศษ) 5.33 6.67 ร้อยละ 

25 ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของการขาดงานในบุคลากรสายวิชาการ    

 - ลาป่วย 4.39 2.45 ค่าเฉลี่ย 

 - ลากิจ 0.95 1.02 ค่าเฉลี่ย 

 - ลาพักผ่อน 7.97 6.09 ค่าเฉลี่ย 

26 ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของการขาดงานในบุคลากรสายปฏบิัติการ    

 - ลาป่วย 8.79 5.29 ค่าเฉลี่ย 

 - ลากิจ 2.11 2.44 ค่าเฉลี่ย 

 - ลาพักผ่อน 9.36 8.73 ค่าเฉลี่ย 

27 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ไดร้ับการพัฒนา     

 - สายวิชาการ 51.18 100 ร้อยละ 

 - สายปฏิบัติการ 20.58 100 ร้อยละ 

7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล (Leadership and Governance Results) 

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

28 การบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
(สกอ. 5.1) 

5 5 คะแนน 

29 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

97.2 91.69 ร้อยละ 

30 ร้อยละจ านวนหลักสูตรที่มีกระบวนการการจดัการข้อร้องเรียน  100 100 ร้อยละ 
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 

ข้อมูล 
(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด 

2559 2560 

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation Results) 

31 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลยั 

92.57 74.98 ร้อยละ 

32 ร้อยละการบรรลุการตดิตามการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ (SAP) และแผนปฏิบตัิการประจ า (RAP) ของ
มหาวิทยาลยั 

96.00 100 ร้อยละ 

7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results) 

ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results) 

33 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

56,389 53,282.86 บาท 

34 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการบริการวิชาการ 793,730 1,350,894.23 

 

บาท 

35 อัตราส่วนของการสมัครต่อแผนการรับนสิิตที่ก าหนดในหลักสตูร     

  ระดับปริญญาตร ี 65 : 50 65 : 58 ที่น่ัง:คน 

  ระดับบณัฑติศึกษา 20 : 10 21 : 20 ที่น่ัง:คน 
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ภาคผนวก  
 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ประเมิน 4 

2 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาตร ี 1 

3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี 3.47 

4 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาโท 3 

5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาโท 10.43 

6 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก 0 

7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาเอก 0.00 

8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 13.90 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 73.5 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 47.5 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 73.5 

 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ 46.5 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าทีไ่ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี 15.0 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  

14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  

15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  

 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 10.0 

16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 1.0 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 

17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  

18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท  

 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 21.5 

19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 20.0 

20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6.0 

21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  

22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 27.0 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน) 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 73.5 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแตล่ะกลุม่สาขาวิชา  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

73.5 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่สาขาวิชา  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

31.0 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้/ข้อมลู 2560 

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็นปริญญาตร ี  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

304.47 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันแยกตามกลุ่มสาขาวิชา  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 

335.47 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1) 

 

28 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 4.56 

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

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1)  

29 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐาน  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 8 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1)  

30 ร้อยละของการค านวณคา่ความแตกต่างจากสดัส่วนจ านวนนิสิตเตม็เวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
คณะ  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  

 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) - 42.95 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1)  

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา  

  - แพทยศาสตร์ (4 : 1)  

- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)  
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 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
(8 : 1) 5.00 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)  

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)  

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)  

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
(25 : 1)  

สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 3.88 

33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บรกิารกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นิสิต 3.78 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 3.89 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับลาศึกษาต่อ  

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 59.50 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2,600,200.- 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายใน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2,600,200.- 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 623,413.- 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 623,413.- 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 3,223,613.- 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

43 

 

ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ า  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 54,178.37 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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44 

 

คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2.71 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิัย 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 73.5 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 5 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

49 

 

 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.แต่
มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
ก.พ.อ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

51 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 7 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  
(0.60)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
(0.60)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

54 

 

 

จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศก.พ.อ.แตม่หาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลยัอนุมัตแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบ
เป็นการทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล
ตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 15 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 4 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 10 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศก.พ.อ.  (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

60 จ านวนผลงานได้รบัการจดสิทธิบตัร (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

62 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และไดร้ับการจดทะเบียน (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

64 จ านวนต าราทีไ่ด้รบัการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

65 จ านวนหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

66 จ านวนงานแปลที่ไดร้ับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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67 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับ
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

68 จ านวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรบั
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

69 จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไมไ่ด้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online (0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลยั (0.40)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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73 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

74 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ  (0.80)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ  (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 30.60 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 41.63 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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79 คะแนนเฉลีย่รวมทุกกลุ่มสาขา  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 3.47 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

80 จ านวนอาจารย์ที่มสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแกส่ังคมในระดับมหาวิทยาลัย 73.5 

81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 59.5 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุม่สถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ 

82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต  (บาท/คน) 5,676.- 

83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน) 512,683.- 

84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน) 79,083.- 

85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน) 279,129.- 

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตร 

86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไมผ่่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 0 

 




