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KPI1-01 ร้อยละของนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีรับได้ตาม
แผนการรับ

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 1.โครงการ Open house
2.โครงการอบรมวิชาการเร่ืองการฝึกประสบการณ์การวิจัยในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ส าหรับนักเรียนระด้บมัธยมศึกษาตอนปลาย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Silver: 
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ)

KPI1-02 ร้อยละของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับได้ตาม
แผนการรับ

ร้อยละ 50 50 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ประธานหลักสูตร Silver: 
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ)

KPI1-03 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท า
หรือประกอบอาชีพ ภายใน 1 ปี

ร้อยละ 100 100 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 1. โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา /ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

Gold: 
(SWU KPIs 1-2)
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ)

KPI1-04 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน (เต็ม
 5)

ไม่น้อยกว่า 3.51 ไม่น้อยกว่า 3.51 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 1.จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา /ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

Silver: 
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ, หมวด
 3 ลูกค้า)

KPI1-05 จ านวนหลักสูตรท่ีมีการพัฒนา
ให้มีการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ระดับปริญญาตรี

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 1.2 พัฒนาหลักสูตรให้มีการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ แผนการจัดท าวิชาเลือกวิชาชีพร่วมกับคณะบริหาระุรกิจเพ่ือสังคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Silver: 
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 1 การตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ)

KPI1-06 จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองตามเกณฑ์
มาตรฐานระดับนานาชาติ

หลักสูตร 1 หลักสูตร 1 หลักสูตร 1.5 พัฒนาหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ สนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าอบรม AUN-QA รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Gold:
(SWU KPIs 1-2),
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ)

KPI1-07 จ านวนหลักสูตรระยะส้ันในรูปแบบโมดูล 
เพ่ือรองรับ reskill/upskill และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตร
0  1 หลักสูตร

1.6  พัฒนาหลักสูตรระยะส้ัน (short Course) เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปรับปรุงโครงการอบรมระยะส้ันให้เป็นส่วนหน่ึงของโมดูลในหลักสูตรหลังปริญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และ ประธาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

Silver: 
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 1 การตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ)

KPI1-08 จ านวนหลักสูตรท่ีทุกรายวิชา
มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 1.โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
2.โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
3.โครงการประชุมวิชาการวันสถาปนาคณะฯ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Silver: 
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 1 การตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ)

KPI1-09 จ านวนหลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มวิชา (Module)

หลักสูตร 1  หลักสูตร 6  หลักสูตร 2.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มวิชา (Module) แผนงานปรับปรุงรายวิชากลางในหลักสูตรหลังปริญญาให้เป็นแบบโมดูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ Silver: 
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 1 การตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ)

KPI1-10 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมี
การส่งนิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษา

หลักสูตร 2  หลักสูตร 2  หลักสูตร 1.โครงการฝึกปฎิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลของนิสิตทันตแพทย์
2.โครงการฝึกปฎิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาลของนิสิตทันตแพทย์                       
                3. โครงการฝึกปฏิบัติของนิสิตหลักสูตรทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Silver: 
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 1 การตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ), UCLAS

1.1.3 พัฒนาคณาจารย์ให้มีความเป็น
เลิศในการจัดการเรียนการสอนและ
ส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นสุข

KPI1-11 จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับรองตามกรอบมาตรฐาน
ของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

คน 5 คน  10 คน 3.1 จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
อาจารย์ (SWU-BEST)
3.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้รับการรับรองตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร 
(UKPSF)

1. โครงการอบรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
2.การจัด mentor เพ่ือช่วยคณาจารย์ในการเขียน application เพ่ือขอรับการรับรอง
จาก UKPSF

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ Gold:
(SWU KPIs 1-2)
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 4 การบริหารจัดการ)

KPI1-12 จ านวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus

บทความ จ านวนผลงาน 4 บทความ จ านวนผลงาน 8 บทความ Platinum: 
(SWU KPIs 1-1) (SWU KPIs 1-2)
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ, หมวด
 7 result)
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม)

KPI1-13 จ านวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus ต่อจ านวนบุคลากรสายวิชาการ

อัตราส่วน 
(Ratio)

4 ต่อ 69 (จ านวน
อาจารย์ประจ าท่ี

ปฎิบัติงานใน
ปีงบประมาณน้ันๆ)

8 ต่อ จ านวนอาจารย์
ประจ าท่ีปฎิบัติงานใน

ปีงบประมาณน้ันๆ

Gold: 
(SWU KPIs 1-1), (SWU KPIs 1-2)
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ, หมวด
 7 result)

KPI1-14 ร้อยละจ านวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus ท่ีอยู่ใน Q1 และ Q2 ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล Scopus

ร้อยละ ร้อยละ 25 ร้อยละ 50   

แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2565 - 2570 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเป็นผู้น าทางการศึกษา (Educational Leader)

1.1.1 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนอง
ทิศทางการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ :
แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ความสอดคล้อง SWU

 KPIs
ประเด็นท่ี 1 ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและการสอน (Excellent Curriculum & Teaching Expert)

ประเด็นท่ี 2  ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Excellent Research & Innovation Expert)

1.1.2 พัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
ระบบสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 และส่ิงแวดล้อมการ
เรียนรู้อย่างเป็นสุข

ผู้รับผิดชอบ
หน่วย
นับ

เป้าหมาย ปีงบประมาณเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด

1. ส่งเสริมและผลักดันเพ่ือเพ่ิมจ านวนผลงานวิจัยและการตีพิพม์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล Scopus
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยจาก
สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย/หน่วยงานในต่างประเทศ

1.แผนการร่างระเบียบการเพ่ือให้ทุนสนับสนุนค่าตรวจภาษาส าหรับการตีพิมพ์
วารสารท่ีอยู่ในฐาน Scopus
2.มีระเบียบการให้ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ส าหรับการตีพิมพ์วารสารท่ีอยู่ในฐาน Scopus
3. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูล scorpus

รองฯฝ่ายวิจัยฯ1.2.1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
สู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ
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กลยุทธ์ :

แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ความสอดคล้อง SWU
 KPIs

ผู้รับผิดชอบ
หน่วย
นับ

เป้าหมาย ปีงบประมาณเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
KPI1-15 ค่าเฉล่ียจ านวนคร้ังของผลงานตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่
บนฐานข้อมูล Scopus ท่ีถูกอ้างอิง (Citation) ต่อจ านวน
ผลงานตีพิมพ์ตีพิมพ์งานวิจัย
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus ท้ังหมด

อัตราส่วน 
(Ratio)

1 ต่อ 4 2 ต่อ 8 Gold: 
(SWU KPIs 1-1), (SWU KPIs 1-2)
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ)

KPI1-16 ร้อยละจ านวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่บนฐานข้อมูล 
Scopus ท่ีตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย/
หน่วยงานในต่างประเทศ

ร้อยละ ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 Gold: 
(SWU KPIs 1-1), (SWU KPIs 1-2)
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ, หมวด
 7 result)

 

KPI1-17 ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัย
ท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและ
นโยบายรัฐ

ร้อยละ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 Silver: 
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม)

KPI1-18 ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัย
ท่ีตอบสนองต่อ SDGs

ร้อยละ ร้อยละ 50 ร้อยละ 75 Silver: 
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม)

KPI1-19 จ านวนผลงานวิจัยท่ีย่ืนขอรับการจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)

จ านวน
สิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร

4 งาน 8 งาน Platinum: 
(SWU KPIs 1-2)
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ, หมวด
 7 result)
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม)

KPI1-20 จ านวนผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จ านวน
ผลงานวิจัย

1 งาน 2 งาน Silver: 
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 2 การวิจัยและ
นวัตกรรม)

KPI1-21 จ านวนนักวิจัยต่างชาติท่ีมาท างานวิจัยร่วมกับ
นักวิจัยของ มศว ท่ี มศว

จ านวนคน  1 คน 2 คน รองฯฝ่ายวิจัยฯ Silver: 
(SWU KPIs 1-1), (SWU KPIs 1-2)
(ตัดท้ิง EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ)

KPI1-22 จ านวนโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระดับ
นานาชาติ

ความร่วมมือ มีการติดต่อประสานงาน
ความร่วมมือกับสถาบัน

ต่างประเทศอย่างน้อย 1 
ความร่วมมือ

มีกิจกรรมการลงนาม
ความร่วมมือกับสถาบัน

ต่างประเทศอย่างน้อย 1 
ความร่วมมือ

1.1  สร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทุกมิติในระดับนานาชาติ หาเครือข่ายสถาบันต่างประเทศและสร้างความความสัมพันธ์ ท า MOU สร้างความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมระหว่างสถาบัน

วิจัย/วิเทศ
วิชาการ

Silver
(SWU KPIs 1-1), (SWU KPIs 1-2)

KPI1-23 outbound - จ านวนนิสิตจาก มศว 
ท่ีไปศึกษาแลกเปล่ียน/อบรม/วิจัยในต่างประเทศ

คน 1 คน 1 คน Gold: 
(SWU KPIs 1-1), (SWU KPIs 1-2)
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ)

KPI1-24 inbound - จ านวนนิสิตจากสถาบันต่างประเทศ
ท่ีเข้ามาศึกษาแลกเปล่ียน/อบรม/วิจัยท่ี มศว

คน 1  คน 1  คน Gold: 
(SWU KPIs 1-1), (SWU KPIs 1-2)
EdPEx (หมวด 6 การปฏิบัติการ)

KPI1-25 คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(ด้านอัตลักษณ์นิสิต มศว มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และ
สมรรถนะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (SWU SMART 
STUDENT))

คะแนน (เต็ม
 5)

มากกว่า  3.51 มากกว่า  3.51 1.1 ส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต มศว มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสมรรถนะ
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 (SWU SMART STUDENT)
1.2 ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และประสบการณ์การท างาน
ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ
1.3 พัฒนาศักยภาพด้านความตระหนักรู้คุณค่าภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมไทย 
พร้อมท้ังการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมส าหรับนิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ

1.โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
2.โครงการปัจฉิมนิเทศ
3.โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตร สบ.ต่อเน่ือง
4. โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

วิชาการ
กิจการนิสิต

Silver:
EdPEx (หมวด 3 ลูกค้า)

KPI1-26 จ านวนรางวัลหรือการประกาศเกียรติคุณท่ีนิสิต
ได้รับจากประกวด /น าเสนองาน/แข่งขันทางวิชาการและ
วิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ

จ านวน มีจ านวนรางวัลหรือการ
ประกาศเก่ียรติคุณท่ีนิสิต
ได้รับจากการประกวด

งานวิจัยในเวทีระดับชาติ
อย่างน้อย 1 รางวัล

มีจ านวนงานวิจัยท่ีนิสิตได้
น าไปประกวดท่ีเวที

ระดับชาติและนานาชาติ
อย่างน้อย 1 งาน

1.4 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประกวด /น าเสนองาน/แข่งขันทางศักยภาพทางวิชาการ
และวิชาชีพในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
1.5 ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมประกวด /น าเสนองาน/แข่งขันทางศักยภาพทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ผลักดันให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดทางวิชาการและวิจัยท้ังในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ

วิชาการ
วิจัย

Silver: 
(SWU KPIs 1-2)

KPI1-27 ความพึงพอใจของนิสิตต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
 (เช่น หอพัก, พ้ืนท่ีให้บริการและจัดกิจกรรม,กิจกรรม
ส่งเสริมการสุขภาพกายและใจของนิสิต)

คะแนน (เต็ม
 5)

มากกว่า  3.51 มากกว่า  3.51 2.1  พัฒนาพ้ืนท่ีส าหรับให้นิสิตใช้บริการ (SWU HAPPY Space) 
2.2 พัฒนาช่องทางในการให้บริการส่งเสริมสุขภาวะแก่นิสิต
2.3 พัฒนาระบบและช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับนิสิต เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและสัมพันธภาพท่ีดีในคณะฯ

วิชาการ
กิจการนิสิต

Silver
EdPEx (หมวด 3 ลูกค้า)

1.2.2. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
การพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐ และ 
SDGs

1. สนับสนุนการวิจัยท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การพัฒนาประเทศและ
นโยบายรัฐ

1. ต้ังระเบียบการให้ทุนวิจัยโดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ นโยบายรัฐและ SDGs
2. ต้ังระเบียบการให้ทุนวิจัยโดยเน้นสนับสนุนงานวิจัยท่ีเป็นงานนวัตกรรมและ
สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้

รองฯฝ่ายวิจัยฯ

รองฯฝ่ายวิจัยฯ

1.4.1	พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตให้เป็นทันต
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ

หาเครือข่ายสถาบันต่างประเทศและสร้างความความสัมพันธ์ ท า MOU สร้างความ
ร่วมมือด้านงานวิจัย

ประเด็นท่ี 3  การมุ่งสู่ความเป็นสากล

รองฯฝ่ายวิจัยฯ

หาเครือข่ายสถาบันต่างประเทศและสร้างความความสัมพันธ์ ท า MOU สร้างความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนให้เกิดกิารแลกเปล่ียนด้านการศึกษา อบรมและวิจัย

1.1  สร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมความร่วมมือทุกมิติในระดับนานาชาติ
1.2  พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและประสบการณ์ในต่างประเทศให้กับบุคลากรและนิสิต 
1.3  ส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงรุกในระดับนานาชาติ

ประเด็นท่ี 4  การพัฒนานิสิตส าหรับการเป็นพลเมืองโลก (Students and Alumni Development for Global Citizen)

1.3.1ส่งเสริมและพัฒนาคณะฯไปสู่
ความเป็นสากล

1.4.2. พัฒนาและจัดบริการ 
สวัสดิการ ท่ีส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ การด าเนินชีวิตของนิสิตอย่าง
มีความสุข

วิจัย/วิเทศ
วิชาการ
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แผนงาน /โครงการ /กิจกรรม ความสอดคล้อง SWU
 KPIs

ผู้รับผิดชอบ
หน่วย
นับ

เป้าหมาย ปีงบประมาณเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด
KPI1-28 จ านวนบุคลากรให้ค าปรึกษามีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาวะทางจิตใจของนิสิต

จ านวนคน ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่น้อยกว่า 10 คน 2.4 จัดกิจกรรมให้ความรู้บุคลากรด้านการให้ค าปรึกษามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาวะทางจิตใจของนิสิต

1.โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ท่ีปรึกษา
2.โครงการบ้านและโรงเรียนพบผู้ปกครองของนิสิตท่ีมีปัญหาด้านการเรียน

วิชาการ
กิจการนิสิต

Silver: 
(SWU KPIs 1-2)

KPI1-29 ร้อยละจ านวนของนิสิตท่ีได้รับการช่วยเหลือ
ทางด้านการเงิน สวัสดิการ อาหาร และทุนการศึกษา

ร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 2.5 จัดระบบการช่วยเหลือทางด้านการเงิน สวัสดิการ และทุนการศึกษา เพ่ือสนับสนุน
ให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาและใช้ชีวิตในคณะฯได้อย่างมีความสุข

เงินอุดหนุนส าหรับนิสิตเร่ืองทุนการศึกษา กิจการนิสิต Silver: 
(SWU KPIs 1-2), THE Impact 
Ranking (SDG1)

KPI1-30 จ านวนหน่วยงานท้ังภาครัฐ/ภาคเอกชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมแนะแนว/การประกอบอาชีพของนิสิต

จ านวน
หน่วยงาน/

บริษัท

ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 3.1 พัฒนารูปแบบจัดกิจกรรมแนะแนว/การประกอบอาชีพของนิสิต
3.2  จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือความพร้อมในการประกอบอาชีพของนิสิต

1.โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน กิจการนิสิต Silver: 
(SWU KPIs 1-2)

KPI1-31 จ านวนศิษย์เก่าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพ SWU ADP 
(Up skill/Re skill/New skill)

จ านวนคน ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่น้อยกว่า 10 คน รองฯฝ่ายบริหาร Silver: 
EdPEx (หมวด 3 ลูกค้า)

KPI1-32 จ านวนศิษย์เก่าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนานิสิต
ปัจจุบันและมหาวิทยาลัย

จ านวนคน ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่น้อยกว่า 10 คน กิจการนิสิต Silver: 
(SWU KPIs 1-2)

KPI1-33 จ านวนของศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัล/ระดับชาติ
และนานาชาติ/การประกาศเกียรติ

จ านวนคน ไม่น้อยกว่า 10 คน ไม่น้อยกว่า 10 คน 4.4 ยกย่องและมอบรางวัลให้กับศิษย์เก่าท่ีท าประโยชน์และสร้างช่ือเสียง 1. กิจกรรมคัดเลือกศิษย์เก่าท่ีท าประโยชน์และสร้างช่ือเสียง กิจการนิสิต Silver: 
(SWU KPIs 1-2)

ประเภทตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2565, 2566 – 2570 

1.โครงการประชุมวิชาการวันสถาปนาคณะฯ
2.โครงการแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่
3.โครงการสร้างความสามัคคีและสานสัมพันธ์บุคลากรในคณะฯ

1.4.3.พัฒนาระบบและสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าท่ี
เข้มแข็ง เพ่ือร่วมพัฒนานิสิตและ
คณะฯ

4.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ SWU 
ADP (Up skill/Re skill/New skill)
4.2 พัฒนาระบบการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับศิษย์เก่าให้มีช่องทาง
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ 
4.3 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างศิษย์เก่ากับคณะฯ ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนานิสิตปัจจุบันและคณะฯ

1. ตัวช้ีวัด Platinum เป็นตัวช้ีวัดทส่ี อดคล้องกับ SWU KPIs, EdPEx และสภา 4 มิติ 
2. ตัวช้ีวัด Gold เปน็ ตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับ SWU KPIs และ EdPEx หรือ สภา 4 มิติ 
3. ตัวช้ีวัด Silver เป็นตัวช้ีวัดทส่ี อดคล้องกับ SWU KPIs หรือ EdPEx หรือ สภา 4 มิติ 

4. ตัวช้ีวัด Classic เป็นตัวช้ีวัดท่ีมีความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 ***ตัวช้ีวัด Extra เป็นตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องกับ Reinventing University

1.4.2. พัฒนาและจัดบริการ 
สวัสดิการ ท่ีส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ การด าเนินชีวิตของนิสิตอย่าง
มีความสุข
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KPI2-02 ระบบและกลไกการก ากับติดตาม
การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล

ร้อยละ 50.00 80.00 สร้างระบบและกลไกการก ากับติดตามการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance)

1. จัดต้ังคณะกรรมการและคณะท างานพร้อมก าหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ
2. พัฒนาระบบส่ือสารภายในองค์กร
3. พัฒนาระบบการฟังเสียงลูกค้า   
4. การมีระบบการร้องเรียน และ การจัดการข้อร้องเรียน
5.โครงการสัมมนาสายปฎิบัติการ

รองฯฝ่ายบริหาร Platinum: 
SWU KPIs 2-1
Edpex (หมวด 1 การนาองค์กร),
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 4 การบริหารจัดการ)

1. มีการติดตาม ประเมินผลส าเร็จจากการด าเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการ
ทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมแนวทางการพัฒนา
2.โครงการอบรมตามเกณฑ์ AUN-QA ส าหรับผู้บริหารและบุคลากรคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1. มีระบบและกลไกในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 1.จัดท าแผนกลยุทธ์การเงิน ประเมินผลส าเร็จจากการด าเนินการตามแผนฯ

2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการเงินและรายได้ (ส่วนของ รพ.ทันตกรรม) 2. แผนการเพ่ิมรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม

2.1 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.1 การพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง และการเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ

2.1.1 การพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง และการเบิกจ่ายวัสดุทันตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ

2.1.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบนัดหมายผู้ป่วยส าหรับคลินิกพิเศษ

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างท่ัวถึง และเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้ 2.2.1 การเพ่ิมจ านวนทันตแพทย์เฉพาะทางเพ่ือรองรับผู้ป่วยท่ีมีความซับซ้อนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ป่วยได้อย่างท่ัวถึง และเพ่ิมช่องทางการสร้างรายได้

KPI2-05บุคลากรสายวิชาการได้รับการ
เล่ือนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน

คน 1 5 1.จัดประชุมช้ีแจงเกณฑ์การเล่ือนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน

KPI2-06บุคลากรสายปฏิบัติการได้รับการ
เล่ือนเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึนตามสาย
ปฏิบัติงาน

คน 1 2 2. จัดท าโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการข้ึนสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน

KPI2-07จ านวนโครงการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
การบริการ

โครงการ 5 5 แผนงาน 1 โรงพยาบาลทันตกรรม : การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของบุคลากรสายการรักษาและสาย
สนับสนุน
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยทันตแพทย์ตามเกณฑ์ของสถาบันรับรองมาตรฐานคุณวุฒิทางวิชาชีพ
1.2 โครงการเพ่ิมพูนทักษะบุคลากรสายสนับสนุนในการปฏิบัตงาน

โครงการ “เสริมทักษะภาษาอังกฤษ” ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน

Platinum: 
SWU KPIs 2-1
Edpex (หมวด 1 การนาองค์กร)
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 4 การบริหารจัดการ)

Platinum: 
SWU KPIs 2-1
Edpex (หมวด 1 การนาองค์กร)
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 4 การบริหารจัดการ)

เข้าร่วมการประเมิน EdPEx 200 ก าหนดเป้าหมายและแผนการขับเคล่ือนKPI2-03 ผลการประเมิน
การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ขององค์กร

ระดับคะแนน na

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล (High Performance and Good Governance Organization)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

เป้าหมาย ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

2.3 	เพ่ือพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืนและ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Sustainable Green 
University)

KPI2-08จ านวนการใช้กระดาษ รีม ไม่เกิน 500 รีม ไม่เกินปีละ 300 รีม 1. รณรงค์การใช้กระดาษหน้าเดียว Platinum:
SWU KPIs 2-6
Edpex (หมวด 6 ปฏิบัติการ)
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 4 การบริหารจัดการ)

รองฯฝ่ายบริหารสร้างระบบและกลไกการขับเคล่ือนคณะฯ
เพ่ือให้ติดอันดับ Green University Ranking

Platinum:
SWU KPIs 2-1
Edpex (หมวด 1 การนาองค์กร)
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 4 การบริหารจัดการ)

รองฯฝ่ายบริหาร

รองฯฝ่าย
บริหาร/ ผอ.
รพ.ทันตกรรม

Platinum:
SWU KPIs 2-4
Edpex (หมวด 5 บุคลากร)
สภา 4 มิติ (มิติท่ี 4 การบริหารจัดการ)

2.2 เพ่ือให้บุคลากร
มีศักยภาพและสมรรถนะ 
(Human Capacity & Human Competency)
 ตอบสนองต่อ
การบรรลุวิสัยทัศน์

1. จัดท าแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสระดับ
ส่วนงาน

ระดับ รองฯฝ่ายบริหาร

รองฯฝ่าย
วางแผนและ
ประกันฯ

B A

1.จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายปฏิบัติการ

 KPI2-04 ร้อยละความส าเร็จ
ของแผนกลยุทธ์การเงิน
(ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ทันใน
ปีงบประมาณ)

ร้อยละ ร้อยละ 100 ร้อยละ 100

2.1 เพ่ือให้คณะฯมีการบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรร
มาภิบาล (Good Governance)

KPI2-01 ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรตาม
เกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

สร้างระบบและกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะฯให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการตามเกณฑ์
 ITA



พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 - 2570
KPI3-01การยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
โรงพยาบาล HA

- ผ่าน pre HA ผ่าน HA ระดับท่ี 1

KPI3-02 จ านวนโครงการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ให้แก่ทันตบุคลากร

โครงการ 2 2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการทางทันตกรรมเพ่ือสังคม
1. โครงการอบรมวิชาการ เร่ือง “The Advanced Education Program in Dental Technology"
2.โครงการอมรมผู้ช่วยทันตแพทย์

1. รองฯบริหาร
2. ผอ.รพ

Silver:
SWU KPIs 3-1, SWU KPIs 3-2

KPI3-03 การให้การรับรองสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพ
บริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

คน 40 40 พัฒนาระบบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขา
วิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์ตามข้อบังคับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชนให้เป็นตามมาตรฐาน
ตามระด้บประเทศ

1. การจัดอบรมผู้รับการประเมิน
2. การจัดสอบประเมินเพ่ือรองรับสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ 
อาชีพผู้ช่วยทันตแพทย์

1. รองฯบริหาร
2. ผอ.รพ

Silver:
SWU KPIs 3-1, SWU KPIs 3-2

KPI3-04 จ านวนชุมชนท่ีได้รับบริการทาง
ทันตกรรม

ชุมชน 1 ชุมชน 1 ชุมชน ให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยท่ีด้อยโอกาส 1. โครงการทันตกรรมพระราชทาน
2.โครงการให้บริการทันตกรรมนอกสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุ

1. รองฯบริหาร
2. ผอ.รพ

Extra:
SWU KPIs 3-2
Reinventing university

KPI3-05 ค่าใช้จ่ายท่ีลดลงของประชากรใน
การดูแลทันตสุขภาพ

บาท/คน 100/คน 300/คน สร้างระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผล 1. โครงการทันตกรรมพระราชทาน
2.โครงการให้บริการทันตกรรมนอกสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุ

1. รองฯบริหาร
2. ผอ.รพ

Extra:
SWU KPIs 3-2
Reinventing university

KPI3-06 จ านวนโครงการบริการ
เพ่ือสังคมท่ีมีการบูรณาการ 
ร่วมกับการเรียนการสอน

โครงการ 1 โครงการ 1 โครงการ ส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานนอกสถานท่ีของหลักสูตรต่างๆ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาสและกลุ่ม
เปราะบางทางสังคม

1.โครงการให้บริการทันตกรรมนอกสถานท่ีส าหรับผู้สูงอายุ บูรณาการกับการเรียนการสอนของหลักสูตร 
วทม สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ

1. รองฯบริหาร
2. ผอ.รพ

Silver: SWU KPIs 3-2

* หลัก University Social Engagement ประกอบด้วย

1. ร่วมคิดร่วมท าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership)

2.เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย (Mutual Benefits)

3.มีการให้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)

4. เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ (Measurable Social Impact)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคม (Social Engagement)
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ

เป้าหมาย ปีงบประมาณ
กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความสอดคล้อง SWU KPIs

3.2 การบริการทันตสุขภาพแบบบูรณา
การ

3.1 การบริการทันตสุขภาพเพ่ือสังคมท่ี
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ SDG 3

1. รองฯบริหาร
2. ผอ.รพ

Silver:
SWU KPIs 3-1, SWU KPIs 3-2

พัฒนามาตรฐานการให้การรักษาทางทันตกรรมตามเกณฑ์ของ
ทันตแพทยสภา และ Hospital Accreditation

แผนงาน 2 โรงพยาบาลทันตกรรม: การพัฒนาคุณภาพระบบการให้บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม
2.1 โครงการ HA Fun Day
2.2 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษา และเพ่ิมความ
ปลอดภัยของข้อมูล
2.3 โครงการปรับปรุงศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง
2.4 โครงการปรับปรุงหน่วยฆ่าเช้ือและจ่ายเคร่ืองมือกลาง


