
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระหว่างปีการศึกษา 2563 



1 

 

สารบัญ 
หน้า 

 
ส่วนที่ 1 แนวทางการด าเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีที่ 1-3) 

1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน           2 
2. เป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน           2 
3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-based)          

ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ในระยะเวลา 3 ปี         2 
4. แนวทาง/วิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน       3 
5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ           4 
6. แผนพัฒนาองค์กรในระยะ 3 ปี         17 

 
ส่วนที่ 2 ความก้าวหน้าในการด าเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีที่ 2-3)      23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 
1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 
 

สถาบันทางการศึกษาชั้นน าที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และ การให้บริการแก่สังคม 
 
 
 
 
2. เป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม  
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ทางด้านสุขภาพช่องปาก ด้วยจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
3. เป้าหมายในการพัฒนาหน่วยงาน (Goal-based) ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx  
    ในระยะเวลา 3 ปี เช่น การปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ระบบงานที่ส าคัญ การรับฟังเสียงของลูกค้า เป็นต้น 
 

หมวดหัวข้อตามเกณฑ์ EdPEx เป้าหมายตามแผน เหตุผลความส าคัญและการพัฒนา
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด 

หมวด 1 การน าองค์กรโดยผู้น า
ระดับสูง (1.1 ก, 1.1 ข( 

 ทบทวนวิสัยทัศน์ และ
กระบวนการเชิงกลยุทธ์ของคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ 

 จัดสัมมนาคณะเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์
และพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง
การก าหนดพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ค่านิยมองค์กร 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนา
องค์กรและร่วมแนวทางในการ
ด าเนินงานของคณะให้ได้ตามแผนที่
วางไว้ 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้  
(4.1 การวัด การวิเคราะห์และ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร( 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

 การก ากับตัวชี้วัดส าคัญอย่างเป็น
ระบบ 

เพ่ือให้สามารถติดตามการท างานของ
แต่ละส่วนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถบรรลุเป้าหมายของ
แผนงานตามที่ตั้งไว้ 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
 



3 

 

หมวดหัวข้อตามเกณฑ์ EdPEx เป้าหมายตามแผน เหตุผลความส าคัญและการพัฒนา
ผลลัพธ์ตัวชี้วัด 

หมวด 1 การน าองค์กรโดยผู้น า
ระดับสูง  
(1.1 ข การสื่อสารและผลการ
ด าเนินงานขององค์กร( 

ป รับ ป รุ งช่ อ งท างก ารสื่ อ ส ารกั บ
บุคลากรให้รวดเร็ว ฉับไว และสื่อสาร
ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

เพ่ือให้สามารถสื่อสารกับบุคลากรกับ
บุคลากรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

หมวด 3  ลูกค้า (3.1 เสียงจากลูกค้า( ปรับปรุ งระบบการฟั งเสี ยงลู กค้ า 
(Voice of customers( ให้ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ 

เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการด าเนินงาน
ของคณะฯ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าให้ครบทุกพันธกิจ 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ (4.2 การจัดการความรู้ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ( 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 

ปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
แสดงผลลัพธ์ขององค์กร 
 

เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ 
ให้ เป็นระบบและง่ายต่อการสืบค้น 
ลดการรวบรวมข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน 

หมวด 7 ผลลัพธ์ ร้ อ ยล ะ  100 ขอ งนิ สิ ต ค ณ ะทั น ต
แพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สอบผ่านการ
ขึ้นทะเบียนผู้ประการวิชาชีพทันต 
กรรม ก่อนการจบปีการศึกษา  

เพ่ือให้นิสิตที่จะจบการศึกษา สามารถ
ออก ไป ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน ต าแห น่ ง 
ทันตแพทย์ในสถานประกาบการทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชนได้ 

 
 
 
 
 
4. แนวทาง/วิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 
 

1) สร้างความเข้าใจในกลุ่มผู้บริหารเกี่ยวกับการน าเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของของคณะเพ่ือจัดท าโครงร่างองค์กร ทบทวนวิสัยทัศน์ และ ร่วมกันวิเคราะห์และ

พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
3) ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ค่านิยมและพันธกิจไปสู่บุคลากรทุกระดับเพ่ือการสื่อสารสร้างความเข้าใจ 
4) ปรับแผนกลยุทธ์อย่างเป็นระบบมีผลการติดตามผลด าเนินงานครอบคลุมทุกภารกิจเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์และ 

เป้าหมายที่คณะตั้งไว้ 
5) ท าแผนพัฒนาคุณภาพที่เกิดจากการวิเคราะห์ระบบการด าเนินงานของคณะการจัดล าดับความส าคัญของ

ปัญหา โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพของคณะ และน าไปปรับปรุงระบบการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
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5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)  
 
1. หลักสูตร การบริการที่ส าคัญ และเชิงความส าคัญต่อความส าเร็จของคณะฯ คือ 

 
พันธกิจ ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 

1( ด้านการผลิตบัณฑิต 1.1 นักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
(ผู้ช่วยทันตแพทย์( 
1.2 นิสิตระดับปริญญาตรี 
1.3 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1.1 จัดหลักสูตรและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องดังนี ้
- กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ 
- การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

2) ด้านการวิจัย 2.1 นิสิต 
2.2 อาจารย์ 
2.3 บุคลากรภาครัฐและเอกชน 
2.4 ผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

2.1 คณะฯ ได้ด าเนินการบูรณาการระหว่างการ
เรียนการสอนและการวิจัยส าหรับนิสิตทันตแพทย์ 
2.2 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยของอาจารย์และนิสิต โดยใช้เป็น
ทุนวิจัย และใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การวิจัย 
2.3 คณ ะฯ มีน โยบายสนั บสนุ นการพัฒ นา
นวัตกรรมใหม่  โดยมี การร่ วมมื อกับองค์กร
ภายนอก เพ่ือผลักดันให้เกิดผลงานวิจัย หรือองค์
ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
 

3) ด้านการบริการวิชาการ 3.1 ผู้รับบริการด้านทันตสุขภาพ 
3.2 ผู้รับบริการด้านวิชาการ 
 

3.1.1 ให้บริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมใน
โรงพยาบาลทันตกรรม และให้บริการนอกสถานที่ 
ที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ  
3.1.2 การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจ
ชิ้นเนื้อ  
3.2.1 จัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือให้ความรู้ทาง 
ทันตกรรมแก่ทันตแพทย์ทั่วไป 
3.2.2 ให้บริการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เช่น การตีพิมพ์บทความ และการเผยแพร่ความรู้
ทางรายการวิทยุ และการเป็นวิทยากรให้กับ
หน่วยงานอื่น 
  

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
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2. สมรรถนะหลักของคณะฯ คือ 
    - มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสาร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม 
    - การบริการวิชาการและการบริการทันตกรรมที่ครบวงจรส าหรับทุกกลุ่มวัย 
    - การผลิตวิจัยนวัตกรรมเพ่ือสร้างเสริมเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

   ความสัมพันธ์กับพันธกิจหลัก คือ  
    - พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
    - พันธกิจด้านการวิจัย 
    - พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
    - พันธกิจการพัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากร 

3. พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของคณะฯ  
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม  
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพ่ือสังคมในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า ทางด้านสุขภาพช่องปาก ด้วยจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

วิสัยทัศน์ 
    สถาบันทางการศึกษาชั้นน าที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และ การให้บริการแก่สังคม 

ปรัชญา 
    ผู้มีความรู้และประพฤติดีเป็นผู้ประเสริฐ (วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ(  

ค่านิยมคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ 
    “Dent SWU ” Core value  

D :Dental professionalism 
E :Ethics  
N :Novelty and Innovation  
T :Trustworthy 
S :Soft skills (People, Social, Communication( 
W :Work smart 
U :Unity 

4. จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564( 

บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 235 คน แบ่งออกเป็น 2 สายงาน ได้แก่ 
1. สายวิชาการ     จ านวน 79 คน  
2. สายปฏิบัติการ (คณะทันตแพทยศาสตร์ (  จ านวน 41 คน  
3. สายปฏิบัติการ (โรงพยาบาล (   จ านวน 115 คน 
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สายงาน สถานภาพ (คน) 
สายวิชาการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 

อาจารย์ 6 48 - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 16 - 
รองศาสตราจารย์ - 8 - 
ศาสตราจารย์ - - - 
สายปฏิบัติการ (คณะ(  - 41 - 
สายปฏิบัติการ 
(รพ. ทันตกรรม( 

- 98 17 

 

ประเภทบุคคลากร ข้อก าหนดระดับการศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ  
อาจารย์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกและอยู่ระหว่างจัดท าปริญญานิพนธ์ และ
จะส าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี  และต้องแสดงหลั กฐานผลการสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
**กรณีที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระดับการศึกษา จะต้องเป็นสาขาวิชาที่มี
ความขาดแคลน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้
ความสามารถ 

บุคลากรสายปฏิบัติการ )คณะฯ(   
-นักวิชาการพัสดุ/นักจัดการงานทั่วไป/
นักทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการศึกษา 

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

-ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ( วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.( ทุกสาขา 
-ผู้ปฏิบัติงานช่าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.( ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอ่ืนๆที่

เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบ ารุง อุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา 

-พนักงานบริการ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประสบการณ์ในการท างาน

ด้านสื่อโสต การออกแบบเว็บไซด์ และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  และต้องมี
หนังสือรับรองประสบการณ์การท างานแนบมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

-นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเคมี  เคมีเทคนิค  ชีวเคมี  ชีววิทยา  
จุลชีววิทยา 

-นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ 
-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
บุคลากรสายปฏิบัติการ (รพ.)  
-ทันตแพทย์ ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
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-นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ 
-นักวิชาการพัสดุ/นักจัดการงานทั่วไป/
นักทรัพยากรบุคคล 

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี( 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.( สาขาวิชาการบัญชี,
การเงิน,การเงินและบัญชี 

-ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ(/
ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานเวชสถิติ( 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.( ทุกสาขา 

-ผู้ปฏิบัติงานช่าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.( ทางด้านเครื่องกล หรือด้านอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบ ารุง อุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง 
ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา 

-พนักงานบริการ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
-ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 
-ช่างทันตกรรม ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม  

5. เทคโนโลยี อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์หลักที่ส าคัญได้แก่ 
5.1 อาคารสถานที่ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคาร 17 เป็นอาคารสูง 15 ชั้น ประกอบด้วย 
1. ห้องบรรยาย ชั้น 3 จ านวน 4 ห้อง (ส าหรับนิสิตปีที่ 3-6( 
2. ห้องสัมมนา ชั้น 13 จ านวน 5 ห้อง  
3. ห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้น 7,8,9  
4. ห้องปฏิบัติการชีววิทยาจุลชีววิทยาช่องปาก ชั้น 10  
5. ห้องปฏิบัติการชีววิทยาจุลชีววิทยาช่องปาก ชั้น 10  
6. ห้องปฏิบัติการหัวหุ่นจ าลอง ชั้น 15 จ านวน 2 ห้อง 
7. ห้องสมุด ชั้น 14 
8. ห้อง eDL  (Distance – Learning( ชั้น 13  

               โรงพยาบาลทันตกรรม ตั้งอยู่ท่ีอาคาร 17 ประกอบด้วย 
               - คลินิกการเรียนการสอน 

1. คลินิกตรวจและพิเคราะห์โรคในช่องปาก ชั้น 1 ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 
2. คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก ชั้น 2 ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 
3. คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ชั้น 3 ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 
4. คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก ชั้น 5 ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน 
5. คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ชั้น 5 ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน 
6. คลินิกทันตกรรมทั่วไป 1 ชั้น 6 ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 
7. คลินิกทันตกรรมทั่วไป 2 ชั้น 7 ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 
8. คลินิกทันตกรรมทั่วไป 3 ชั้น 8 ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 
9. คลินิกทันตกรรมอนุรักษ์ ชั้น 9 ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 
10. คลินิกทันตกรรมอนุรักษ์ (คลินิกบัณฑิตศึกษา( ชั้น 10 ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 
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               - คลินิกบริการทันตกรรม 
1. คลินิกทันตกรรมพิเศษ ชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี ชั้น 5 อาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 

5.2 เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

5.2.1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network) 
ปัจจุบัน คณะฯ ใช้ระบบการจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลทันตกรรมผ่านทาง 2 ระบบ ได้แก่ 
•  ระบบ SSB ส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ระบบเวชระเบียน การคลัง การตรวจสอบสิทธิ พัสดุ และการนัดหมายผู้ป่วย 
•  ระบบ PAC เพ่ือใช้ในการเก็บภาพถ่ายรังสีของทุกคลินิก และสามารถเปิดดูและเชื่อมกับระบบ SSB ด้วย ระบบ PAC viewer 
ซึ่งระบบดังกล่าวทั้งหมด ท าให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล และโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

5.2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information Systems) 
คือระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง 

สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะเป็นใน
อนาคต นอกจากนี้ระบบเอ็มไอเอสจะต้อง ให้สารสนเทศ ในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจ
ในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าผู้บริหารที่จะได้รับประโยชน์จาก 
ระบบเอ็มไอเอสสูงสุดคือผู้บริหารระดับกลาง แต่โดยพื้นฐานของระบบเอ็มไอเอสแล้ว จะเป็นระบบที่ สามารถสนับสนุน
ข้อมูลให้ ผู้บริหารทั้งสามระดับ คือทั้งผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบเอ็มไอเอส
จะให้รายงาน ที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท จุดประสงค์ ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหาร
สามารถมองเห็นแนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบงานของระดับ
ปฏิบัติการด้วย  

• E-meeting  
          ปัจจุบันทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ใช้ระบบ MIS ของทางมหาวิทยาลัยในงานต่างๆ เพ่ือช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหาร เช่น ระบบการประชุม (e-meeting(  ระบบเงินเดือนออนไลน์ ระบบประวัตินิสิต 
ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ ฯลฯ ทั้งนี้ในด้านงานบริการการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญ  

• Srinakharinwirot University Strategy Action Plan Monitoring System (SWU–SAP)  
คณะทันตแพทยศาสตร์มีการรายงานตามระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หรือ 

Srinakharinwirot University Strategy Action Plan Monitoring System (SWU–SAP( ซึ่ งเป็ นระบบ SWU IT 
Tools ระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

• SWU-ERP  
ในปี พ.ศ. 2560 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานงบประมาณ และ กระบวนการจัดซื้อ  

จัดจ้ าง เป็ น ระบบ  SWU-ERP ตามระบบของมหาวิทยาลั ย  เพ่ื อ ให้ ส ามารถติ ดตามการใช้ งบประมาณ 
แบบ “real time” สามารถใช้งบประมาณได้ถูกต้องตามแผน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถตรวจสอบสถานะได้ 
และสามารถจัดเก็บประวัติการเสนอราคาและการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเป็นระบบ และโปร่งใส 

• SWU-SARABAN  
ในปี พ .ศ . 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานสารบรรณ เป็นระบบ SWU-SARABAN 

ตามระบบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้พัฒนาระบบงานสารบัญให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลใช้งานง่าย
และสามารถรองรับกระบวนการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นไปตามระเบียบ
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การของมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบ เพ่ือลดปริมาณกระดาษ ลดขั้นตอน และเวลาในการตรวจสอบข้อมูลให้เป็นระบบ
อัตโนมัติ รวมทั้งเพ่ือให้ทราบถึงสถานะของเอกสาร และสามารถตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ของเอกสารผ่านระบบ 

5.2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการรักษาทางทันตกรรม 
• ระบบ CAD-CAM ส าหรับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 
• โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศรีษะ & โมเดลฟันและจ าลองใบหน้าหลังการจัดฟัน  
• Microscope ส าหรับการรักษาทางวิทยาเอนโดดอนท์ 

5.2.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
• ระบบเผยแพร่สื่อวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (E-Learning) 

ปัจจุบันทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ได้ติดตั้งครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่สื่อวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบ
เคลื่อนที่ (E-Learning( 

1.   เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนส าหรับทุกระดับ ด้วยระบบทางไกล หรือ ระบบ E-Learning 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทันตบุคลากร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดอบรมทางไกลในระบบ  
      E-Learning 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบ สื่อการสอน ในเรื่ององค์ความรู้ด้านต่างๆโดยใช้ประโยชน์จากระบบการถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางไกล หรือระบบ E-learning ส าหรับทันตบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือกระจายโอกาสการ
ให้บริการและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงบริการโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

• ระบบ  learning management system  
• ระบบ Software iPoster การพัฒนาระบบ และ software เพ่ือช่วยในการท างานและการบริหาร

ทรัพยากร เช่น iPoster รายละเอียดเพ่ิมเติม (คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมเครื่องพิมพ์โปสเตอร์ และ software 
iPoster( 

6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับส าคัญได้แก่ 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 

กฎระเบียบข้อบังคับ 
ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก 
หรือเจ้าของกฎหมาย 

1. ด้านการจดัการเรียนการสอน 

- พรบ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2555 
- เกณฑ์มาตรฐานของทันตแพทยสภา 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

- การบริหารงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- การก าหนดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
- ข้อก าหนดในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 

- นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระ
บรมราชโองการฯ 

- ทันตแพทยสภา 
- กระทรวงศึกษาธกิาร 
- สกอ. 
- สมศ. กพร. มศว 

2. ด้านการบริการทางการแพทย ์

- พรบ.ควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2535 
- พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 
 

- จรรยาบรรณทันตแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ  
ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ 

- ข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 

- ทันตแพทยสภา 
- กระทรวงสาธารณสุข  
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3. ด้านการวิจยั 

- (ร่าง( นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564( 

 
 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

กองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2559 

- ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนนุวิจัย
และนวัตกรรม 

 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย

การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559 
 
 
- แนวทางปฏิบัติเพือ่ความปลอดภยัทางชีวภาพ

ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ 

 
 
- พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2558 
- ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 
- แนวทางจริยธรรม การท าวิจยัในคนในประเทศ

ไทย พ.ศ. 2550 
- แนวทางการปฏิบัติ การด าเนินการขอรับรอง

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 

 
 

- ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง 
ชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยเป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2559 

 
 
 
- จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้สอด 

คล้อง และเหมาะสมตามระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2559 

 
- การท างานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ สิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรมครอบคลุมทั้ งจุลินทรีย์พืช และสัตว์ใน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
รวมถึงชีววิทยาสังเคราะห์และเทคโนโลยี การปรับ 
แต่งจีโนม   

- กฎหมายวา่ด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 
- ข้อก าหนดส าหรับด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ 
 
- เป็นแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้ วิจัย คณะ กรรมการ

จริยธรรมการวิจัย องค์กรและสถาบัน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องกับด้านจริยธรรมการวิจัย ในการด าเนินการ
ทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจัยทาง
ชีวเวชศาสตร์ 

- ให้ ก ารด า เนิ น งานจริย ธรรมการวิจั ย ในมนุ ษ ย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นไปตามแนวทาง
ด าเนินการส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ ท าในมนุษย์ ซ่ึงมีหน้าที่
พิจารณาความถูกต้องตามมาตรฐานและหลักจริยธรรม 
เคารพสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัคร ตาม
หลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ 

- ส านักงานคณะกรรมการวจิัย
แห่งชาติ 

 
 
- สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
- คณะกรรมการเทคนิคด้านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

- สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
- ประธานคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริม การด าเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ส านัก 
งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

- ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคน
ในประเทศไทย 

 

4. ด้านการบริหารการเงินและพัสดุ 

- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ พ.ศ . 2560 

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- ระเบียบจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังที่
เกี่ยวขอ้งกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินประเภทต่างๆ 

- ประเภทของเงินรายได้ 
- อ านาจ/ลักษณะการจัดท างบประมาณเงินรายได้  
- อ านาจและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 
- หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณ 
- ขบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 
- การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
- ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
- ว่าด้วยวินยัและงบประมาณการคลัง  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
- กรมบัญชีกลาง  
- กระทรวงการคลัง  
- ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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5. ด้านการบริหารบุคคล 
- ระเบียบส านักงานขา้ราชการพลเรือน  
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา  
- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
พ.ศ.2562 

- การบรรจุ การเทียบเงินเดือน/บทลงโทษ บัญชี 
เงินเดือนข้าราชการ 

- การบรรจุ การลาออก การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
- ระเบียบว่าดว้ยวินัย และการลงโทษ 
- ระเบียบการบริหารงานบุคคล 
- ระเบียบว่าดว้ยวินัยขา้ราชการวา่ด้วยการบริหารงาน

แผ่นดิน  

- ส านักงานข้าราชการพลเรือน 
- กระทรวงศึกษาธกิาร  
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี  

7. โครงสร้างองค์การและกลไกการก ากับดูแลองค์กร 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีวิธีการบริหารจัดการ การก ากับหน่วยงานในองค์การ ดังนี้  

1) ส านักงานคณบดี 
มีภารกิจในการประสานนโยบายของคณะฯทุก ๆ  ด้าน  โดยการประสานงานกับส่วนงานบริหารในภาควิชา 

และโครงการบริการคลินิกทันตกรรม 
2) ภาควิชา 

มี 5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์
และประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป และภาควิชาโอษฐ์วิทยา 
3) โรงพยาบาลทันตกรรม 

รับผิดชอบคลินิกบริการทันตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน โครงการบริการทันตกรรม และโครงการบริการ
วิชาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 

โครงสร้างการบริหาร 
โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีรองคณบดี 5 ฝ่าย 

บริหารงานผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี 5 ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยคณบดี 2 ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา 5 ภาควิชา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และผู้อ านวยการส านักงานคณบดี  
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8. กลุ่มผู้เรียนหลักและลูกค้าหลักคือ 
การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Students and Other CUSTOMERS Segmentation) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ก าหนดกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ในการก าหนดกลุ่ม  Future students คณะฯ ได้มีการปรับจ านวนรับนิสิต โดยเพิ่มจ านวนรับในกลุ่มนักเรียนจาก
โรงเรียนเครือข่ายให้เพ่ิมข้ึน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร สาธิตปทุมวัน และสาธิตองครักษ์ เนื่องจากภายหลังการ
ประเมินความส าเร็จของผู้เรียน พบว่านิสิตที่รับมาจากช่องทางนี้ ไม่พบการสละสิทธิ์ ลาออกระหว่างเรียน มีผลการ
เรียนอยู่ในระดับดี อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมท ากิจกรรมกับคณะอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งในปัจจุบัน นักเรี ยนโรงเรียนกลุ่ม
ดังกล่าวให้ความสนใจในการสมัครเข้าร่วมโครงการมากข้ึนทุกปี ท าให้คณะสามารถได้รับประโยชน์โดยสามารถคัดเลือก
เด็กท่ีมีศักยภาพเข้ามาเรียนในคณะได้ 

9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญได้แก่ 

หลักสูตรและบริการ ลูกค้าปัจจุบัน/ 
ลูกค้าในอนาคต 

ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ความคาดหวัง 

หลักสตูรปริญญาตรี  
• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
• สาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต 

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
(หลักสูตรต่อเนื่อง(  

 
• นักเรียนช้ัน ม.6 
• นิสิตระดับปริญญาตร ี
• ทันตาภิบาล 

 
• ผู้ปกครอง 
• ผู้ใช้บัณฑิต 
• ศิษย์เก่า 

• หลักสตูรมมีาตรฐานและได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ 

• อาจารย์มีความเช่ียวชาญเนื้อหาสาระวิชา,
ส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลา 

• สามารถผ่านการสอบการประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม 

• การมีสถานท่ีเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
• เรียนอย่างมีความสุข 

หลักสตูรระดับหลังปรญิญาตร ี • ทันตแพทย์  
• นิสิตระดับหลังปรญิญา 
 

• ผู้ปกครอง 
• ผู้ใช้บัณฑิต 
• ศิษย์เก่า 

• หลักสตูรมมีาตรฐานและได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ 

• อาจารย์มีความเช่ียวชาญเนื้อหาสาระวิชา,
ส าเรจ็การศึกษาตามระยะเวลา 

• สามารถผ่านการสอบการประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม 

• การมีสถานท่ีเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
• มีห้องพักส าหรับบณัฑติศึกษา 
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คลินิกบริการทันตกรรม ผู้รับบริการคลินิกบริการ
ทันตกรรม 

 

 • ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ 
• ระยะเวลาในการรักษาเหมาะสม 
• ได้รับบริการทางทันตกรรมทีม่ีคุณภาพ 
• ราคาเหมาะสม 
• คลินิกบริการทันตกรรมมคีวามสะอาด 
• ความสะดวกในการท านัดหมาย 

คลินิกการเรียนการสอน ผู้รับบริการคลินิกการ
เรียนการสอน 

 

 • ระยะเวลาในการรักษาเหมาะสม 
• ได้รับบริการทางทันตกรรมทีม่ีคุณภาพ 
• ราคาย่อมเยา 
• คลินิกบริการทันตกรรมมคีวามสะอาด 

.. 
10. ผู้ส่งมอบหลัก 

11. คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

12. ข้อก าหนดส าคัญในในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ 

ส่วนราชการ / 
องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าท่ีในการปฏิบัติ
ร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ  
สื่อสารระหว่างกัน 

การผลิตบัณฑิต 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

- การผลติบัณฑิตทันต
แพทย ์

- ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและวิจัย 

- ผลิตทันตแพทย์คูส่ัญญา 
- การรับนิสติในจังหวัดต่างๆ ตาม
ข้อก าหนดที่ตกลงร่วมกันรับตรง 

- รับจาก Admission (สกอ.( 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- E-mail 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 
 

กระทรวงสาธารณสุข  
 

การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์
เพิ่มตามความ ต้องการ
กระทรวงสาธารณสุข 

- ผลิตทันตแพทย์คูส่ัญญา 
 

ทันตแพทยสภา ทันตแพทยสภาก ากับ และ
ดูแลคุณภาพการผลิตบณัฑิต 
ทันตแพทย์เฉพาะทาง 

- การสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตรรม (ส าหรับผู้ที่เข้า 
ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548( 

- มาตรฐานวิชาชีพหลักสตูร 

คณะกรรมการองค์กรผูบ้ริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.( 

- การรับนิสติตามความ
ต้องการของกระทรวง
สาธารณสุข 

- จัดประชุมวิชาการร่วมกัน  
(ทุก 2 ปี( 

- ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัย 

- ก าหนดพื้นที ่(จังหวัด( และ
จ านวน การรับนสิิต 

- หมุนเวียนกันเป็นเจา้ภาพ 
- จัดกลุ่มวิจัย 
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การวิจัย 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช( 

- ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.( 

- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวสัดุ
แห่งชาติ 

- ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการและวิจัย 

- การแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนิสติเพื่อวิชาการและ
วิจัย 

- สัญญาการอนุญาตให้สิทธิ
ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 

- ความร่วมมือทางวิชาการกับ 
  ต่างประเทศโครงการแลกเปลี่ยน  
  นิสิต / บุคลากร 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- E-mail 

การบริการวิชาการ 

ส านักงานประกันสังคม  - ให้การรักษาผู้ป่วยบตัร
ประกันสังคม 

- ให้การรักษาตามสิทธิของผู้ถือ
บัตรประกันสังคม  

- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- E-mail 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 
- แบบสอบถาม 

มูลนิธิทันตนวัตกรรม - ร่วมกันด าเนินการวิจัย
และพัฒนาการสร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมใหม่  
ทางด้านทันตแพทยศาสตร ์

- ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
วิจัยตามโครงการของมลูนิธ ิ

ชุมชนต่างๆ  - ออกหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที ่

- ให้บริการการรักษาทางทันตก
รรมโดยไม่คดิค่าใช้จ่าย 

. 
13. สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน: ล าดับในการคัดเลือก จ านวนตัวเลือก อัตราการเติบโตในระดับหลักสูตร/
สาขาและในภาพรวมระดับประเทศ 

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมีสถาบันที่ผลิต ทันตแพทย์ระดับปริญญาตรี จ านวน 13  สถาบัน เป็นสถานศึกษา 
ของรัฐ 11 สถาบัน และเอกชน 2 สถาบัน โดยมีล าดับของการแข่งขันของการเข้าศึกษาอยู่ในล าดับที่ 4 ของประเทศ 
โดยมีอัตราการรับนิสิตเมื่อเทียบกับจ านวนที่เปิดรับเท่ากับร้อยละ 100 

หลักสูตรระดับหลังปริญญา เนื่องจากไม่ได้เป็นการจัดสอบโดยสถาบันกลาง จึงไม่สามารถเปรียบเทียบล าดับ
กับสถาบันอ่ืนได้ แต่หากพิจารณาถึงอัตราการรับนิสิตเมื่อเทียบกับจ านวนที่เปิดรับ จะยังพบว่ามีหลักสูตรที่ไม่สามารถ
รับได้ตามจ านวนที่เปิดรับ และลดลงในบางหลักสูตร 

จ านวนรับของนักศึกษาต่อแผนที่ก าหนดไว้ )อัตราการรับนิสิตต่อแผนที่ก าหนดไว้ (  

  
  

อัตราการรับนักศึกษาเทียบกับจ านวนรับ 

2559 2560 2561 2562 2563 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 96.92 78.46 90.76 101.53 100 

ป. โท ทันตกรรมคลินิก 100.00 100.00 91.67 87.50 60 

ป. โท ทันตกรรมทั่วไป 0.00 60.00 50.00 40.00 10 
ป. โท วิทยาการวินิจฉัยช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล 

20.00 80.00 80.00 100.00 83.33 

. 
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14. การเปลี่ยนแปลงส าคัญทีอ่าจส่งผลกระทบกับการด าเนินการของคณะฯ ได้แก ่

ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 
1. ปัจจัยภายใน - ภาระงานอาจารย์มากข้ึน (จนไม่สามารถสร้างสรรค์งานด้านอื่น( 

- การสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพจากการที่ไม่สามารถดึงอาจารย์ไว้ในระบบ 
- ความสามารถในการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลดลงเนื่องจากขาดแคลนอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ สกอ ก าหนด 

2. ปัจจัยภายนอก - สวัสดิการ และค่าตอบแทนของอาจารย์ที่น้อย เมื่อเทียบกับหน่วยงานเอกชน 
- งบประมาณแผ่นดินลดลง 
- ไม่มีงบประมาณโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มมาสนับสนุน 

. 
15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันได้แก่ 

    ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้จากการสอบถามข้อมูลไปยังสถาบันซึ่งเป็นคู่เทียบโดยตรง  ในขณะนี้คณะฯ อยู่ในระหว่าง
การรวบรวมข้อมูลโดยการท างานร่วมกันในคณะท างานประกันคุณภาพ ประกอบด้วยรองคณบดีซึ่งท างานด้านการ
พัฒนาคุณภาพของทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดยองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรมชุดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ในงานพัฒนาคุณภาพร่วมกั นทุก
มหาวิทยาลัย 

16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯในด้านพันธกิจ 

17. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯในด้านพันธกิจ 
ด้านปฏิบัติการ/ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม/ด้านทรัพยากรบุคคล 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้านพันธกิจ ความท้าทายด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
- การผลิ ตบัณ ฑิ ตที่ มี คุ ณ ภ าพ  ส า เร็ จ
การศึกษาตามก าหนดเวลา และสามารถ
สอบผ่านใบอนุญาติประกอบวิชาชีพก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

 
ด้านการวิจัย 
- การสร้างทีมวิจัยแบบสหสาขาวิชาเพ่ือ
การบูรณาการงานวิจัย 

- การสร้างงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็น
นวัตกรรมใหม่ 

- มีจ านวนผลงานทางวิชาการมากข้ึนทั้ง
ระดับชาติ และ นานาชาติ 

 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
- คณาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์

มาตรฐานและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีความ
ตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี 
- นิสิตได้รับการฝึกฝนด้านทักษะทาง

วิชาชีพหลากหลาย โดยเฉพาะทักษะ
ด้านการสื่อสาร การน าเสนอผลงาน 
และการท างานในระดับชุมชน โดยมี
การฝึกปฏิบัติในหลายชั้นปี 
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ด้านการบริการวิชาการ 
- การให้บริการวิชาการต่อปัญหาสังคม/
ชุมชนและสอดคล้องกับพันธกิจ/บทบาท
หน้าที่ของคณะฯ 

ด้านการวิจัย 
- วารสารของคณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่ม 1 
- มีทุนวิจัยเพ่ิมเติมจากโรงพยาบาล 

ทันตกรรม เพ่ิมโอกาสให้บุคลากร
ได้รับทุนวิจัยอย่างทั่วถึง 

- มีการท า MOU กับ Kyusho Dental 
University เพ่ือความร่วมมือในการ
สร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพ 

ด้านปฏิบัติการ - การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐาน 
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการรายงานและ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร
ตลอดจนการจัดล าดับเพ่ือเปรียบเทียบกับ
สถาบันอื่น 

- พัฒนาบุคคลากรให้สามารถใช้งานระบบ
สารสนเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- มหาวิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือช่วยในการท างาน เช่น SWU-ERP, 
SWU-SARABAN 

ด้านทรัพยากร
บุคคล 

- การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

- คณาจารย์มีภารกิจด้านการเรียนการสอน
และบริการวิชาการมากจึงไม่มีเวลาพัฒนา
งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์
มาตรฐานและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

. 

18. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของคณะฯได้แก่ 
    คณะทันตแพทยศาสตร์ ปรับปรุงผลการด าเนินงานผ่านกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และระบบพัฒนา
คุณภาพ โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx( โดยน าผลการด าเนินการมาวางแผนและ
ปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ 
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6. แผนพัฒนาองค์กรในระยะ 3 ปี  
ประกอบด้วยแผนปฏิบัติการที่ได้เรียงล าดับความส าคัญแล้ว จ านวน 5 แผน ดังนี้ 
Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 1 
หัวข้อเรื่อง : เพ่ิมจ านวนนิสิตที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ก่อนการจบปีการศึกษา 

1. คณะที่รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร(SA/OA) 
     อัตราการที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของนิสิตชั้น
ปีที่ 4 (รายวิชาพ้ืนฐาน( ในการสอบครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 
    - ปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 96.97 
    - ปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 74.58 
    - ปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 82.46  
    - ปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 97.52 
ซึ่งปี 2561 และ 2562 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ต้องการให้ผ่านเกิน ร้อยละ 90  
แต่ในปี 2563 นิสิตสามารถท าได้มากกว่าค่าเป้าหมาย แต่ยังไม่ครบร้อยละ 100 
     ส าหรับอัตราการที่สอบผ่านที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(รายวิชาคลินิกภาคทฤษฎี( ในการสอบครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ ดังนี้ 
    - ปี พ.ศ. 2560 คิดเป็นร้อยละ 76.19 
    - ปี พ.ศ. 2561 คิดเป็นร้อยละ 89.55 
    - ปี พ.ศ. 2562 คิดเป็นร้อยละ 96.67  
    - ปี พ.ศ. 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.88 
ซึ่งปี 2560 และปี 2561 ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ต้องการให้ผ่านเกิน ร้อยละ 90 ใน
การสอบครั้งแรก ซึ่งผลที่เกิดตามมาคือ ท าให้มีนิสิตที่ไม่สามารถออกไปชดใช้ทุน
ในต าแหน่งทันตแพทย์ประจ าหน่วยงานได ้
     คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เริ่มจัดโครงการทบทวนความรู้เพ่ือสอบขึ้นทะเบียน
ในปีการศึกษา 2561 จากผลการสอบพบว่าจ านวนนิสิตที่สอบผ่านมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นในวิชาคลินิก ถึงแม้ปี 2563 จะลดลง แต่ยังผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด และใน
รายวิชาพ้ืนฐาน ถึงแม้จะไม่ผ่านเกณฑ์ในปี 2561 และ 2562 แต่มีแนวโน้มดีขึ้น 
ในปี 2563 อย่างเห็นได้ชัด 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  อัตราการสอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของนิสิตทั้ง
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาคลินิกภาคทฤษฎีสูงขึ้นมากกว่า ร้อยละ 90 ในการ
สอบครั้งแรก 

 ร้อยละ 100 ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ผ่านการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม (รายวิชาคลินิกภาคทฤษฎี( ก่อนจบการศึกษา 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการEdPEx 

เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิต ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขององค์กรวิชาชาชีพ 
(หมวดที่ 3 ลูกค้า, หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิต( 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
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6. คณะท างาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
7. กระบวนการและข้ันตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ

โครงการ 
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  นิสิตที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(รายวิชาพ้ืนฐาน/คลินิก( ในการสอบครั้งแรก 90 % 

 นิสิตชั้นปีที่ 6 สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(รายวิชาพ้ืนฐาน/คลินิก( 100 % ก่อนจบการศึกษา 

10. งบประมาณ และแหล่ง - 
11.  การรายงานผล ภายหลังการประกาศผลการสอบ 

 
แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
1.ปรับหลักสูตรเพื่อให้มีการ 
บูรณาการรายวิชาพรีคลินิก 
และคลินิกเข้าด้วยกัน 

ด าเนินการแล้วเสร็จในการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2562 

2. เพิ่มจ านวนรายวิชาพรีคลินิกท่ี
สอนและออกข้อสอบแบบ  
case-based 

ด าเนินการแล้วเสร็จในการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2562 

3.ปรับรูปแบบการเรยีนการสอน
รายวิชาบรรยายให้มีชั่วโมงท่ีเป็น 
case-based 

                 

4.ปรับกระบวนการสอนให้นิสิตได้
เห็นตัวอย่าง case และสามารถ
เชื่อมโยงกับความรู้ pre-clinic ได้ 

            

5.จัดท าโครงการทบทวนความรู ้             
6.จัดตารางเรียนให้มีช่วงว่างก่อน
การสอบ เผื่อให้นิสิตได้ใช้เวลา
ทบทวนความรู้ 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 2 
หัวข้อเรื่อง : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of customers( ให้ครอบคลุมและเป็นระบบ 

1. คณะที่รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 
องค์กร(SA/OA) 

คณะฯ ยังไม่มีการฟังเสียงลูกค้าให้ครบทุกกลุ่ม และยังไมเ่ป็นระบบ  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบทุกกลุ่ม เพ่ือมาปรับปรุงบริการ ทั้งในด้านการพัฒนา
หลักสูตร และการปรับปรุงการท างานของโรงพยาบาลทันตกรรม 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการEdPEx 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร และโรงพยาบาลทันตกรรม (หมวดที่ 3 ลูกคา้( 

6. คณะท างาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ, โรงพยาบาลทันตกรรม 
7. กระบวนการและขั้นตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีการศึกษา 2562-2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มต่างๆ  
10. งบประมาณ และแหล่ง -  
11. การรายงานผล - 

 
แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
ก าหนดหัวข้อการประเมิน ความ
พึงพอใจของกลุ่มลูกค้า  
 นิสิต 
 ผู้มารบับริการคลินิกบริการ 

ทันตกรรม 

    

  

      

สร้าง/ปรับปรุงแบบประเมิน 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
 

          

วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

                 

น าผลวิ เคราะห์ความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการมาใช้ในการวาง 
แผนปรับปรุงการท างาน 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 3 
หัวข้อเรื่อง : ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กร เพ่ือสื่อสารกับบุคลากรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

1. คณะที่รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 
องค์กร(SA/OA) 

 คณะฯ มีการสื่อสารกับบุคลากรผ่ านทางกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่ ง
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวห้าภาควิชาและตัวแทนสภา
คณาจารย์ แต่เนื่องจากยังเป็นช่องทางการสื่อสารทางเดียวผ่านทางหัวหน้าส่วน
งาน ยังไม่มีช่องทางการสื่อสารสองทางกับบุคลากรให้รวดเร็ว ฉับไว และได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง  

 ผลประเมินด้านความพึงพอใจของบุคลากรมีแนวโน้มลดลง 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เพ่ือให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในคณะทันต

แพทยศาสตร์ 
 บุคลากรเกิดความเข้าใจร่วมกัน ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กร 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการEdPEx 

 เพ่ือพัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้รวดเร็ว ฉับไว และได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง (หมวด 1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง ,1.1 ข การสื่อสารและผลการ
ด าเนินงานขององค์กร( 

 เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 
6. คณะท างาน กรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
7. กระบวนการและขั้นตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีการศึกษา 2562-2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  จ านวนช่องทางการสื่อสารองค์กรที่เพ่ิมขึ้น 
 ผลลัพธ์ด้านความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กรมีแนวโน้มดีขึ้น 

10. งบประมาณ และแหล่ง -  
11. การรายงานผล รายงานผลประจ าปี 

 
แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
จัดโครงการ คณบดี พบภาควิชา
และหน่วยงาน  

     
 

      

ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 4 
หัวข้อเรื่อง : แผนพัฒนาวิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 

1. คณะที่รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 
องค์กร(SA/OA) 

     วิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้รับผลการ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ลดระดับลงมา
จากกลุ่ม 1 เป็นกลุ่ม 2 เนื่องจากเกณฑ์การประเมินในรอบนี้ค่อนข้างเข้มแข็ง 
มากขึ้น ซึ่งจากผลการประเมินในครั้งนี้มีข้อแนะน าของทาง TCI ที่ทางวารสาร
ก าลังด าเนินการปรับปรุงเพ่ือให้วารสารมีการปรับระดับข้ึนไปที่กลุ่ม 1 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 
5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการEdPEx 

     เพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ ส าหรับ
คณาจารย์ที่ต้องการตีพิมพ์ (หมวดที่ 6 กระบวนการการท างานด้านการวิจัย , 
หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและตีพิมพ์( 

6. คณะท างาน คณะกรรมการวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
7. กระบวนการและขั้นตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีการศึกษา 2562-2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 
10. งบประมาณ และแหล่ง - 
11. การรายงานผล - 

 
แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
เพิ่มจ านวนบุคลากรคณะท างาน
ของวารสาร (ผู้ช่วยบรรณาธิการ) 
เพื่อช่วยเป็นก าลังในการ
ปรับปรุงคณุภาพของวารสาร 

      

 

     

มีระบบจดัการวารสารแบบ
ออนไลน ์

           
 

มีการระบุจรยิธรรมในการตีพมิพ์
บนเว็บไซด์ของวารสาร ท้ังของ
บรรณาธิการวารสาผู้ทรงคณุวุฒิ
ประเมินบทความและผู้นิพนธ์  
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 5 
หัวข้อเรื่อง : ปรับปรุงและพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ ให้เป็นระบบและง่ายต่อการสืบค้น 

1. คณะที่รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 
องค์กร(SA/OA) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ยังไม่มีการจัดระบบการรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญ โดย
ในปัจจุบัน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรอบรายงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่ ง
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เมื่อต้องการการรวบรวมข้อมูล ท าให้ต้องด าเนินการ
ขอข้อมูลไปยังส่วนงานเป็นครั้งๆ ประกอบกับปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต้องการ
ข้อมูลหลายตัวชี้วัดที่คณะฯไม่เคยเก็บรวบรวมมาก่อน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบรวมรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการEdPEx 

เพ่ือให้เกิดระบบที่รวบรวมข้อมูลตัวชีวัด ที่ถูกต้องเชื่อถือได้  เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบ
งานด้านต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ (หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ ,4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ( 

6. คณะท างาน คณะกรรมการสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
7. กระบวนการและขั้นตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีการศึกษา 2562-2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีระบบการรวบรวมข้อมูลของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
10. งบประมาณ และแหล่ง - 
11. การรายงานผล รายงานผลประจ าปี 

 
แผนด าเนินงาน 

ขั้นตอนด าเนนิการ 
พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
ก าหนดข้อมูลตัวช้ีวัดที่จ าเป็น 
ต้องใช้ส าหรับคณะ และหลักสตูร 

 
           

รวบรวมข้อมลูตัวชีวัด             
ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมุล                  
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ส่วนที่ 2 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีที่ 2-3) 

 

โปรดรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินการที่เกิดข้ึนจ าแนกตามเกณฑ์ EdPEx ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือใน
ส่วนอื่นๆท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการ ทั้งนี้ หากไม่มีผลด าเนินการในหัวข้อใด โปรดเว้นว่างไว้ 
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หมวด 1 การน าองค์กร  

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง          
(1( วิธีการทีผู่้น าระดับสูงน าสถาบนัอย่างมี
วิสัยทัศน์และชี้น าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
อย่างเป็นระบบเพื่อสร้างให้เกดิความยั่งยืน 

ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของคณะในระยะยาว เพื่ อ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ส่งเสริมให้
คณะโดดเด่นกว่าคู่แข่ง 

มีการจัดประชุมเพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
ในระยะยาว 15 ปี  

อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  คณบด ี
 รองคณบดฝี่ายวางแผน

พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

(2( วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศให้
เกิดให้ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืน เกิดความผูกพัน 
มีนวัตกรรม และสถาบันมผีลการด าเนินการ
ที่เป็นเลิศ  

      

(3( วิธีการที่ผู้น าสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน 
และลู กค้ าอื่ น  อย่ างเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิผล 

 เพื่อให้เกิดการสื่อสารสอง
ทางระหว่างผู้บรหิารและ
บุคลากรในคณะทันต
แพทยศาสตร ์

 บุคลากรเกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน ความพึงพอใจ และ
ความผูกพันต่อองค์กร 

 โครงการคณบดีพบ
ภาควิชา/หน่วยงาน 

 การปฐมนิเทศนสิิตใหม่และ
พบผู้ปกครอง 
 

 คณบดีและผู้บริหารพบภาควิชา/หน่วยงาน 
1( 28 ธันวาคม 2563    ภาควิชา ททท  
2(  4 มกราคม 2564     ส านักงานคณบด ี
3( 14 มกราคม 2564    ภาควิชา ททอ 
4( 10 กุมภาพันธ์ 2564  ภาควิชา ททด 
5(  3 มีนาคม 2564      ภาควิชา ทศว 
6( 16 มีนาคม 2564      โรงพยาบาลทันตกรรม 
7(  7 เมษายน 2564     ภาควิชา ทอว 
     เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิดท าให้
กิจกรรม  ใช้ ช่องทางการสื่ อสาร online กับ
คณาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อช้ีแจง
สถานการณ์ของคณะฯและแนวทางการเปิด
ให้บริการทางทันตกรรม และการเรียนการสอน 
ในช่วงสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 
 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่และพบผู้ปกครอง

ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 

 รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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1.2   การก ากับดูแลองค์กรและการ
สร้างประโยชน์ให้สังคม 

        

(1( มีระบบธรรมาภิบาลและการปรับปรุง
ระบบการน าองค์กรที่เป็นระบบและมี
ประสิทธิผล  

พัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพ  
และมีธรรมาภิบาล  

 

ผู้บริหารได้รับทราบแนว
ทางการพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศโดยเกณฑ์ EdPEx  

ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 และ 16 กรกฎาคม 
2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.กิตติพงษ์  เตมียะประดษิฐ์ 
ร่วมให้ความเห็นและชี้แนะแนวทางการปรับปรุง
การท างานให้แก่ผู้บริหารคณะ 

 รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 
(2( วิธีการที่ดูแลให้เกิดการปฏิบัตติาม
กฎหมาย และ มีจริยธรรม แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุน
ชุมชนที่ส าคัญ  
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หมวด 2 กลยุทธ์     

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์         
(1( กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่ตอบสนอง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จาก
ความไดเ้ปรียบและโอกาสเชิงกลยทุธ์  
 ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ของคณะในระยะยาว เพื่อ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ส่งเสริมให้
คณะโดดเด่นกว่าคู่แข่ง 
 

มีการจัดประชุมเพื่อทบทวน
วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ
ในระยะยาว 15 ปี 
 
 

 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
 
 
 
 

 คณบด ี
 รองคณบดฝี่ายวางแผน

พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 กรรมการบริหารคณะฯ 

(2( วิธีการในการตัดสินใจเกีย่วกับระบบงาน
ส าคัญ 
 

(3( ให้ระบุระบบงานที่ส าคญั วตัถปุระสงค์
เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและเป้าประสงค์ 
 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ         

(1( วิธีการที่สถาบันแปลงวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบตัิงาน พรอ้มท้ัง
ระบุว่ามีแผนอะไรบ้าง  

  จัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี
ให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์  

มีแผนยุทธศาสตร์ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของคณะ เป็นแผนระยะยาว 4 ปี 
และมีแผนปฏิบตัิงานระยะสั้น 1 ปี 
 

 

(2( วิธีการในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
พร้อมท้ังตัววัดและตัวบ่งช้ีที่ส าคัญในการ
ติดตามความก้าวหน้า  

  มีการรายงานติดตามตัวช้ีวัด
และตัวบ่งช้ีส าคญัตามพันธกิจ
ต่างๆ  

 

(3( มีการคาดการณ์ของผลตัววัดและตัว
บ่งช้ีเหล่านี้โดยเทียบกับค่าเปรียบเทียบท่ี
ส าคัญ 

  มีการรายงานแนวโน้มของ
ตัวช้ีวัดเมื่อเปรี่บเทีบกับปี
การศึกษาก่อนหน้า เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุง 
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หมวด 3 ลูกค้า 

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 เสียงลูกค้า         
(1( วิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้าอื่นอย่าง
เป็นระบบ ท าให้ทราบถึงความต้องการของ
ผู้เรยีนและลูกค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน  

ได้รับข้อมลูจากลูกค้าครบทุก
กลุ่ม เพื่อมาปรับปรุงบริการ 
ทั้งในด้านการพัฒนาหลักสตูร 
และการปรับปรุงการท างาน
ของโรงพยาบาลทันตกรรม 

1. มีการประชุมผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องกับการฟังเสียงลูกคา้
และจัดท าระบบการ โดย
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจ
หลัก ได้แก ่
 1.1 พันธกิจการเรยีนการสอน 
       -  นิสิต 
       -  ผู้ปกครอง 
 1.2 พันธกิจบริการวิชาการ 
       -  คนไข้คลินิกการเรยีน

การสอน 
       -  คนไข้คลินิกบริการ

วิชาการ 
2. ด าเนินการประเมินโดยใช้
แบบสอบถาม online 

1. การส ารวจความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการ
ที่บุตรหลานได้เป็นนิสิตทันตแพทย์ มศว (1 ครั้งใน
วันปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ วันที่ 25 สิงหาคม 2564( 
2. การส ารวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ของนิสิตช้ันปีที่ 1-5 เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดท าแบบสอบถาม 
online เพื่ อ ส อ บ ถ า ม ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก
สถานการณ์การระบาดของโรคต่อนิสิตช้ันปีที่ 2-6 
ทั้ ง ใน แ ง่ ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ชีวิตประจ าวันของนิสิต 
3. การส ารวจความพึ งพอใจต่อการจัดการ
หลักสูตรของนิสิตช้ันปีที่  6 ในรูปแบบ online 
เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2564 ได้ค่าเฉลี่ย 4.18 
4. การด าเนินการฟังเสียงลูกค้าที่มารับบริการทั้ง
ส่วนของคลินิกบริการทันตกรรมและคลินิกการ
เรียนการสอน โดยมีค่ าเฉลี่ ยความพึ งพอใจ 
(คะแนนเต็ม 5) ดังนี ้
   4.1 คลินิกบริการทันตกรรม : 4.85 
   4.2 คลินิกการเรียนการสอน : 4.39 
ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยได้แก่ ความรวดเร็วใน
การรักษา และ การบริการของจุดช าระเงิน ซึ่ง
โรงพยาบาลทันตกรรมได้มีการน ามาทบทวน
ปัญหาและปรับปรุงแล้ว 

 รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิต 
 ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลทันตกรรม 
 
 

(2( วิธีการประเมินความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของผู้เรียนและลูกค้าอ่ืนท่ีเป็นระบบ 
มีประสิทธิผล ท าให้ทราบระดับความพึง
พอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้า
เหล่านั้นท่ีชัดเจน  
(3( วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของ
ผู้เรยีนและลูกค้าอ่ืนท่ีเป็นระบบและได้
ข้อมูลความไม่พึงพอใจท่ีชัดเจน  
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3.2 ความผูกพันของลูกค้า         

(1( ความสัมพันธ์และการสนับสนนุผู้เรยีน
และลูกค้ากลุม่อื่นๆ   

ลูกค้ากลุม่ต่างๆ ได้แก ่
 Future Students 
 Curent Students 
 Alumni 
 Social 
 Student 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการ
สื่อสารกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้
เริ่มมีการท าโครงการกับกลุ่ม
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าใน
อนาคต เพิ่มเตมิจากกิจกรรม 
Open house เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพันธ์คณะฯ ได้แก่ 
โครงการฝึกประสบการณ์วิจยั
ในทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
นอกจากน้ีทางคณะฯ ร่วมกับ
ชมรมศิษย์เก่าทันต
แพทยศาสตร์ มศว เพื่อร่วม
ระดมทุน ในโครงการ  SWU 
DENT CHARITY 2020 
ส าหรับการใช้เพื่อซื้อครุภณัฑ์
และอุปกรณ์ที่จ าเป็นท่ีต้องใช่
ในการให้บริการ ในสถาการณ์
ระบาดของโรคโควดิ-19 และ
ได้มีการจัดบรรยายวิชาการ 
online โดยศิษย์เก่าทีม่ี
ช่ือเสียง และมผีู้สนใจเข้าร่วม
บริจาคจ านวนมาก 
 
 

เปิดโอกาสให้นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ที่มีความสนใจในสายงานวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  
มีโอกาสฝึกประสบการณ์ท างานวจิัยระดับพื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ทันตแพทยศาสตร ์
และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะทนัต
แพทยศาสตร์ มศว ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา 
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในอนาคต 

 รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิต 
 ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลทันตกรรม 
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(2( การค้นหาความพึงพอใจและความ
ผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอืน่  

 ลูกค้า ได้แก ่
 ลูกค้าในอนาคต (นักเรยีน/

ทันตแพทย์  
ที่ต้องการอบรมระยะสั้น
และเรียนต่อ( 

 นิสิตปัจจุบัน 
 ศิษย์เก่า 
 ผู้ป่วยคลินิกการเรียนการ

สอน และผู้ป่วยคลินิกพิเศษ 

1. ทุกหลักสูตรมีการ
ด าเนินการส ารวจความพึง
พอใจของนิสิตทุกระดับต่อการ
จัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษาในระดับรายวิชา 
2. มีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้มารับบริการที่คลินิกของ
โรงพยาบาลทันตกรรมและ
คลินิกการเรียนการสอนโดย
ช่องทาง QR code ที่ตั้งอยู่ท่ี
จุดต่างๆ ในโรงพยาบาล 

1. ได้มีการน าข้อเสนอแนะของนิสติดังกล่าวมา
พิจารณาในกรรมการคณะ และ กรรมการ
ตารางสอนเพื่อจดัการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม 
2. ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน ทางโรงพยาบาลทันตก
รรมจะท าการคดักรองเรื่องร้องเรยีนต่างๆ และ
น าเข้าพิจารณาในกรรมการด าเนนิงานของ
โรงพยาบาลทันตกรรม 

 รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิต 
 ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลทันตกรรม 

(3( การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด  นิสิตปัจจุบัน 
 ผู้ป่วยคลินิกการเรียนการ

สอน และผู้ป่วยคลินิกพิเศษ 

โรงพยาบาลทันตกรรม มีการ
น าข้อมูลที่ไดจ้ากการรับฟัง
เสียงของลูกค้ามาท าการ
พัฒนาระบบการท างานของ
ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลทัน
ตกรรมเพื่อให้ผู้รบับริการไดร้ับ
ความพึงพอใจในการมารับ
บริการมากยิ่งข้ึน 

การด าเนินการฟังเสียงลูก8hkที่มารับบริการทั้ง
ส่วนของคลินิกบริการทันตกรรมและคลินิกการ
เรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ  
(คะแนนเต็ม 5) ดังนี ้
   4.1 คลินิกบริการทันตกรรม : 4.85 
   4.2 คลินิกการเรียนการสอน : 4.39 
ประเด็นที่ได้คะแนนน้อยได้แก่ ความรวดเร็วใน
การรักษา และ การบริการของจุดช าระเงิน ซึ่ง
โรงพยาบาลทันตกรรมได้มีการน ามาทบทวน
ปัญหาและปรับปรุงแล้ว 

 รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ

นิสิต 
 ผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลทันตกรรม 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้     

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 

        

(1( วิธีการที่สถาบันใช้วัดผลการด าเนินการ 
ในทุกระดับ และทุกส่วนงานของสถาบัน
อย่างเป็นระบบ 

1. กระบวนการก าหนดตัวช้ีวัด
ของผลการด าเนินงาน  
2. ปรับปรุงระบบการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์ของ
องค์กร 

1. มีการก าหนดตัวชีวัดที่ส าคัญ
ส าหรับแต่ละยุทธศาสตร์และ
มีการควบคุมก ากับในกระบวน 
การและรายงานผล ตามระบบ 
PDCA ต่อที่ประชุมคณะกรรม 
การบริหารคณะฯ 
2. วางแผนการเก็บรวมรวม
ข้อมูลตัวช้ีวัดที่ส าคัญแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของทั้งงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและงาน
พั ฒ น าระบ บ บ ริ ห าร เพื่ อ
รวบรวมข้อมูลให้จัดเก็บในที่
เดียวกัน 

     อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ท้ัง
เพื่อประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพและใน
กรณีที่ฝ่ายประกันคุณภาพต้องการข้อมูลเพื่อใช้ใน
การตอบตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย เช่น SDG,  
U-Multirank 
  

 รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 (2( วิธีการที่สถาบันใช้ข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินการในทุกระดับ และทุกส่วนงานของ
สถาบัน  
(3( วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเทียบเคียง
และข้อมลูลูกค้า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
อย่างเป็นระบบ  

4.2 การจัดการสารสนเทศ และการ
จัดการความรู้ 

        

(1( ข้อมูล และสารสนเทศ บุคลากร 
ในคณะทันตแพทยศาสตร ์

1( แต่งตั้ง “คณะกรรมการ
จัดการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอน การบริหารและการ
บริการวิชาการ” 
2( จัดประชุมออนไลน์เรื่อง 
ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับ
ที่สูงข้ึน ของพนักงาน
มหาวิทยาลยั สายปฏิบัติการ  

1) มีรหสัผา่นก่อนเข้าใช้งานเครื่อง และมีการ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการบันทึกข้อมูลด้านต่างๆ
เข้าระบบ 
2) มี server ซึ่งมี IP เฉพาะ คนภายนอกไม่
สามารถเข้ามาได้ ท าให้เกดิความปลอดภัยของ
ข้อมูล ไมร่ั่วไหล 
3) มีเจ้าหน้าท่ีประจ าในการดูแล บ ารุงรักษาให้
พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

 รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 รองคณบดฝี่ายวางแผน

พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

  
(2( ความรู้ของสถาบัน 
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หมวด 5 บุคลากร 

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร         
(1( ขีดความสามารถและอัตราก าลงับุคลากร บุคลากร 

ในคณะทันตแพทยศาสตร ์
การวิเคราะห์ขีดความสามารถ 
และมีการก าหนด TOR ของ
แต่ละต าแหน่งงานเพื่อให้ทุก
สายงานสามารถประเมิน
ความสามารถของตนเอง
เปรียบเทยีบกับ TOR ตาม
ต าแหน่งงานท่ีต้องการ 

มีการประเมินการปฏิบตัิงานโดยหวัหน้างานทุกปี 
เพื่อวิเคราะหห์าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ขีดความสามารถ 

 รองคณบดฝี่ายบริหาร 

(2( บรรยากาศการท างานของบุคลากร  บุคลากร 
ในคณะทันตแพทยศาสตร ์

เป้าหมายในการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างาน
ให้มีความเหมาะสม ดังน้ี 
  1. สุขภาพ : บุคลากรทุกคน
ตรวจสุขภาพประจ าป ี
  2. สะอาด : มีการจ้างแม่บ้าน 
ท าความสะอาดภายในคณะ  
  3. ปลอดภัย :  
3.1 การซ้อมหนีไฟและการ
ส ารวจอุปกรณด์ับเพลิง 
3.2 การขอรับรองมาตรฐาน 
biosafety ของห้องวิจัย  
3.3 การปรบัปรุงระบบปรับ
อากาศของคลินิกทันตกรรม 
3.4 การปรบัปรุงระบบ
เครื่องดูดแรงดันสูง 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการปรบัปรุง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความเหมาะสม 

 รองคณบดฝี่ายบริหาร 
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5.2 ความผูกพันของบุคลากร         
(1( วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
ผู้บริหาร และผู้น าอย่างเป็นระบบเพื่อให้
เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น  

กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
และระบบการท างาน 

 จัดท าแผนพัฒนาบุคลการ
ระดับภาควิชา และ
สอบถามความต้องการใน
การช่วยเหลือหากต้องการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 จัดท าการประเมินความ
ผกูพันของบุคลากรที่มตี่อ
องค์กร 

 แผนพัฒนาบุคลการระดับภาควิชา 
 แนวโน้มความพึงพอใจและความผกูพันองค์กร

ลดลง 

 รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 รองคณบดฝี่ายวางแผน

พัฒนาและประกัน
คุณภาพ (2( วิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสรา้ง
นวัตกรรมให้กับองค์กร   
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หมวด 6 การปฏิบัติการ 

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

6.1 กระบวนการท างาน         
(1( วิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบและ 
จัดการกระบวนการท างานส าคัญอย่างเป็น
ระบบเพื่อส่งมอบหลักสูตรและบรกิารที่มี
คุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุม่อื่น 

 มีการออกแบบกระบวนการ 
ก าหนัดตัวชีวัด และติดตามผล
การด าเนินงานแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ 

มีการประชุมติดตามด าเนิน 
งานการด าเนินงานของฝ่าย
ต่างๆ รวมทั้งก ากับและ
ตัวช้ีวัดส าคญัอย่างเป็นระบบ 

ในปีงบประมาณ 2563 มีการตดิตามด าเนินงาน
การด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในรอบ 6 เดือน 
ในช่วงเดือน มีนาคม 2564 แต่เนือ่งจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้
หลายตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัิการ (Action plan) 
ไม่บรรลตุามเป้าหมาย 

 รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

(2( วิธีการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ส าคัญอย่างเป็นระบบเพื่อให้หลักสูตรและ
บริการคงคณุค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอื่น และ ท าใหส้ถาบันประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืน  
(3( สรุปกระบวนการท างานท่ีส าคญัของ
สถาบัน 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ         
(1( ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ  

ลดอัตราการสูญเสียวสัดุจาก
การที่ของหมดอายุใน stock 
ย่อย 

คณะฯ และโรงพยาบาลทันตก
รรม ได้ก าหนดแนวทาง
ควบคุมต้นทุน โดยใช้แนว
ทางการลด stock ย่อยของ 
วัสดุคงค้างในคลินิกและ
หน่วยงานการเรยีนการสอน
อื่นๆ ให้เหลือเท่าท่ีจ าเป็น 

หน่วยย่อยสามารถเบิกวัสดไุด้จากหน่วยพัสดุตาม
รอบการเบิก ก ากับให้มีการตรวจสอบวัสดุ
หมดอายุ และเร่งการจ่ายวสัดตุามล าดับอย่าง
เหมาะสม 

  รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

 

(2( ความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยบนโลกไซเบอร ์ 

เพิ่มความปลอดภยัและการ
รักษาความปลอดภัยบนโลกไซ
เบอร ์

ก าหนด ให้มีแนวทางการดูแล
ด้านความปลอดภยัในส่วนงาน
ต่างๆ 

คณะฯ ได้ใช้ระบบัวศรไีอดี และการก าหนด 
password เลบฉพาะบุคคลในการเข้าถึงข้อมูล
ตา่งๆ 

 รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 
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(3( การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย
และภาวะฉุกเฉิน  

กระบวนการเตรยีมความ
พร้อมต่อภาวะฉุกเฉนิ 

1. การจัดท าระบบส ารองไฟ
ในบริเวณต่างๆ 
2. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ
หลักกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 
3. โรงพยาบาลทันตกรรมได้
จัดท าแนวทางการปฏิบตัิของ
คณะฯ และโรงพยาบาล เพื่อ
เป็นแนวทางในการสอบสวน
โรคและแนวปฏิบตัิในกรณีที่
พบผู้ติดเชื้อ หรือบุคลากร
สัมผสัผู้ติดเชื้อ 

กระบวนการเตรยีมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินท่ี
เป็นระบบ 

  รองคณบดฝี่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปปีฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหต ุ

2559 2560 2561 2562 2563 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ  

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรยีนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Product and Service Results)  

1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 75 100 100 100 n/a ร้อยละ  

2 ร้อยละของบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน Referred 
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า 

98.46 99.32 102.53 106.49 155 ร้อยละ  

3 ร้อยละของผลงานวิจยัที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ของอาจารย์ประจ า 

24.62 34 24.05 18.18 22 ร้อยละ  

4 ร้อยละของผลงานวิจยัที่มีการตีพิมพ์ /เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ของอาจารย์ประจ า 

9.23 13.60 21.52 32.47 23.10 ร้อยละ  

5 จ านวนนิสิตที่เข้ารว่มโครงการ/กิจกรรมที่บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

227 256 344 361 367 คน  

 อัตราการสอบผา่นขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในการสอบคร้ังแรก (รายวิชาพื้นฐาน) 

94.20 96.67 74.58 82.45 97.52 ร้อยละ  

 อัตราการสอบผา่นขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของนิสิตชั้นปีที่ 6 ในการสอบคร้ังแรก (รายวิชาคลินิก
ภาคทฤษฎี) 

97.14 76.19 89.55 96.67 94.88 ร้อยละ  

 อัตราการสอบผา่นขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของนิสิตชั้นปีที่ 6 (รายวิชาคลินิกภาคทฤษฎี) ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

100 95.24 97.01 98.33 n/a ร้อยละ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 
ท าให้มีการเลื่อนการสอบ 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results)  

6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อการจดัการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.67 4.19 4.53 4.36 4.18 ค่าเฉลี่ย  
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปปีฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหต ุ

2559 2560 2561 2562 2563 

 ระดับปริญญาตร ี 4 3.86 4.42 4.48 4.02 ค่าเฉลี่ย  

 ระดับบัณฑิตศึกษา 3.33 4.53 4.64 4.24 4.34 ค่าเฉลี่ย  

7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ 

97.2 72.55 96.03 91.60 n/a ร้อยละ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 
ท าให้ไม่มีการจัดกจิกรรม 

 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกบริการทันตกรรม  n/a n/a n/a 4.53 4.85 คะแนนเต็ม 5  

 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิกการเรียนการสอน n/a n/a n/a 4.59 4.39 คะแนนเต็ม 5  

8 จ านวนนิสิต/บัณฑิตที่ได้รับประกาศเกยีรติคุณยกย่อง/
ได้รับรางวัลด้านวิชาการวิชาชพี คุณธรรมและจริยธรรม 
หรือการท างานเพือ่ชุมชน 

2 2 2 3 3 คน  

9 จ านวนโครงการที่น าการบรกิารวิชาการมาบูรณาการกบั
การเรียนการสอนของหลักสูตร 

3 3 2 0 0 โครงการ  

10 จ านวนงานวิจัยทีแ่ล้วเสร็จตามก าหนดเวลาของสัญญาทุน
วิจัย 

13 9 6 13 12 ชิ้นงาน  

11 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาต/ินานาชาต ิ 0 0 0 1 0 ชิ้นงาน  

 จ านวนเงินทุนวิจยัที่ได้รับ(รวมภายในและภายนอก) n/a 3,223,613 3,190,620 5,558,440 5,857,440 บาท  

 จ านวนเงินทุนวิจยัที่ได้รับจากหน่วยงานภายใน n/a 2,600,200 2,533,000 4,035,600 2,910,600 บาท  

 จ านวนเงินทุนวิจยัที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก n/a 623,413 567,620 1,522,840 2,946,840 บาท  

 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเงินทุนวิจัย (รวมภายในและ
ภายนอก) 

n/a 26.89 
(16/59.5) 

40 
(26/65) 

46.37 
(32/69) 

35.21 
(25/71) 

ร้อยละ  

 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเงินทุนวิจัยภายนอก n/a 1.68 
(1/59.5) 

6.15 
(4/65) 

8.69 
(6/69) 

12.68 
(9/71) 

ร้อยละ  

 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูลระดับชาติ n/a 25 20 14 17 ชิ้น  

 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูลระดับ
นานาชาต ิ

n/a 10 16 25 18 ชิ้น  

 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS n/a 9 12 22 14 ชิ้น  
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปปีฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหต ุ

2559 2560 2561 2562 2563 

 จ านวนผลงานวจิัยที่มกีารเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(เฉพาะที่มี Proceeding) 

n/a 0 1 0 0 ชิ้น  

 ผลงานวัตกรรม n/a 7 1 3 2 ชิ้น  

 ผลงานวัตกรรมที่น าไปต่อยอดเชิงพาณชิย์ n/a 1 0 0 0 ชิ้น  

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results)  

12 ร้อยละของจ านวนนิสิตที่เป็นไปตามแผนการรับของ
หลักสูตร 

       

 ระดับปริญญาตร ี 76.92 89.23 74.78 100 100 ร้อยละ  

 ระดับบัณฑิตศึกษา 80 97.22 71.88 72.73 32.73 ร้อยละ  

13 จ านวนของเครือข่ายชุมชนที่เกิดจากการบริการวิชาการ 
ทั้งภายในและภายนอก 

4 1 1 1 0 เครือข่าย  

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results)   

ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Customer-Focused Results)  

14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามสมรรถนะหลัก
ของหลักสูตร 

4.60 4.25 4.27 4.31 4.44 ค่าเฉลี่ย  

15 ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี 98.41 100 100 100 100 ร้อยละ  

16 จ านวนงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 28 15 20 35 31 โครงการ  

17 จ านวนงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

0 0 0 1 1 โครงการ  

18 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน ์

9 9 11 5 n/a โครงการ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 
ท าให้ไม่มีการจัดโครงการ 

7.3  ผลลัพธ์ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results)  

ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focused Results)  

19 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่บริการ
วิชาการแก่ชุมชน 

88 98.5 139 150 n/a คน เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 
ท าให้ไม่มีการจัดโครงการ 
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปปีฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหต ุ

2559 2560 2561 2562 2563 

20 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร  98.46 98.25 98.29 100 97.35 ร้อยละ  

21 จ านวนการเบิกจา่ยจากสวัสดิการมหาวทิยาลัย(ส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย) 

766,329.06 907,588.08 1,277,567.96 939,086.94 939,086.94 บาท  

22 ร้อยละต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
(ปีปฏิทิน) จ าแนกตาม 

       

- อาจารย ์ 58.46 64.86 67.10 67.53 68.35 ร้อยละ  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  32.30 27.03 24.05 23.37 22.78 ร้อยละ  

- รองศาสตราจารย ์ 9.23 8.11 8.86 9.09 8.87 ร้อยละ  

- ศาสตราจารย ์ - - - - - ร้อยละ  

23 ร้อยละของวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ประจ า จ าแนกตาม        

- ระดับปริญญาตร ี 16.9 21.63 24.05 22.07 15.19 ร้อยละ  

- ระดับปริญญาโท 15.38 14.86 13.92 14.28 15.19 ร้อยละ  

- ระดับปริญญาเอก 67.69 63.51 62.03 63.63 69.62 ร้อยละ  

24 ร้อยละของต าแหน่งความกา้วสายปฏิบตัิการ (ปีปฏิทิน)  
จ าแนกตาม 

       

- ระดับปฏิบัติการ 84.00 80.00 84.62 82.50 82.05 ร้อยละ  

- ระดับช านาญการ  10.66 13.33 10.26 12.50 12.81 ร้อยละ  

- ระดับช านาญการ (พิเศษ) 5.33 6.67 5.13 5.00 5.14 ร้อยละ  

25 ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของการขาดงานในบุคลากรสายวิชาการ        

- ลาป่วย 4.39 2.45 1.37 1.13 0.46 ค่าเฉลี่ย  

- ลากิจ 0.95 1.02 2.54 0.36 0.28 ค่าเฉลี่ย  

- ลาพักผ่อน 7.97 6.09 5.09 3.35 2.78 ค่าเฉลี่ย  
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปปีฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหต ุ

2559 2560 2561 2562 2563 

26 ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของการขาดงานในบคุลากรสาย
ปฏิบัติการ 

       

- ลาป่วย 8.79 5.29 3.08 2.80 2.70 ค่าเฉลี่ย  

- ลากิจ 2.11 2.44 15.16 2.80 2.73 ค่าเฉลี่ย  

- ลาพักผ่อน 9.36 8.73 15.97 5.89 5.41 ค่าเฉลี่ย  

27 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการพัฒนา         

- สายวิชาการ 51.18 100 100 100 100 ร้อยละ  

- สายปฏิบัตกิาร 20.58 100 100 100 100 ร้อยละ  

7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดแูล (Leadership and Governance Results)  

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

28 การบริหารมหาวิทยาลยัเพื่อการก ากับตดิตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ (สกอ. 5.1) 

5 5 5 5 n/a คะแนน  

29 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการ 

97.2 91.69 91.23 91.60 n/a ร้อยละ เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 
ท าให้ไม่มีการจัดกจิกรรม 

30 ร้อยละจ านวนหลกัสูตรที่มีกระบวนการการจัดการข้อ
ร้องเรียน  

100 100 100 100 100 ร้อยละ  

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ (Strategy Implementation Results)   

31 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและ
งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

92.57 74.98 83.60 71.92 71.92 ร้อยละ  

32 ร้อยละการบรรลุการติดตามการด าเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (SAP) และแผนปฏิบัติการประจ า 
(RAP) ของมหาวิทยาลัย 

96.00 100 100 100 100 ร้อยละ  

7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results)  
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปปีฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหต ุ

2559 2560 2561 2562 2563 

ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results)  

33 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า 

56,389 51,578 49,086 80,557 82,499 บาท  

34 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการบรกิาร
วิชาการ 

793,730  797,900 769,960 769,960 บาท  

35 อัตราส่วนของการสมัครต่อแผนการรับนิสิตที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

       

 ระดับปริญญาตร ี 65 : 50 65 : 58 115 : 86 65 : 65 115 : 79 ที่นั่ง:คน  

 ระดับบัณฑิตศึกษา 20 : 10 21 : 20 32 : 23 33 : 24 55 : 18 ที่นั่ง:คน  

 รายรับของโรงพยาบาลทันตกรรม  n/a 73,552,268 
(งป. 61) 

79,319,320 
(งป. 62) 

73,736,125 
(งป. 63) 

73,736,125 
(งป. 63) 

บาท  

 ก าไรสุทธิของโรงพยาบาลทันตกรรม n/a 7,119,472 
(งป. 61) 

6,681,931 
(งป. 62) 

(4,771,941) 
(งป. 63) 

(4,771,941) 
(งป. 63) 

บาท  

 

1,350,894.23 


