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สารบัญ 
หน้า 

 
ส่วนที่ 1 แนวทางการด าเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีท่ี 1-3) 

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

ตามแนวทางของเกณฑ์ EdPEx ในระยะเวลา 3 ปี  3 
4. แนวทาง/วิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน 5 
5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ 5 
6. แผนพัฒนาองค์การในระยะ 3 ปี 20 

 
ส่วนที่ 2 แนวทางการด าเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีท่ี 1-3) 

7. ความก้าวหน้าในการด าเนินการ 26 
 หมวด 1 การน าองค์การ 27 
 หมวด 2 กลยุทธ์ 29 
 หมวด 3 ลูกค้า 30 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 32 
 หมวด 5 บุคลากร 34 
 หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 35 
 หมวด 7 ผลลัพธ์ 36 
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ส่วนที่ 2 ความก้าวหน้าในการด าเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีที่ 2-3) 
 
 
 
 
1. วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน 

สถาบันทางการศึกษาชั้นน าที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และ การให้บริการแก่สังคม  
 
 
 
 
 
 
2. เป้าหมายส าคัญของหน่วยงาน 

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

และความรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย  
5. พัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ขอ้มูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา...... 
 

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

หมวดหัวข้อตามเกณฑ์ EdPEx เป้าหมายตามแผน เหตุผลความส าคัญและการพัฒนาผลลัพธ์ตัวชี้วัด 

หมวด 1  
การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (1.1 ก, 1.1 ข)  

 ทบทวนวิสัยทัศน์ และกระบวนการเชิงกล
ยุทธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 จดัสัมมนาคณะเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งการก าหนด
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงค่านิยมองค์กร 

เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการพัฒนาองค์กรและร่วม
แนวทางในการด าเนินงานของคณะให้ได้ตามแผนที่
วางไว้ 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
(4.1 การวัด การวิเคราะห์และปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานขององค์กร) 
หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

 การก ากับตัวชี้วัดส าคัญอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถติดตามการท างานของแต่ละส่วนงาน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถบรรลุ
เป้าหมายของแผนงานตามท่ีตั้งไว้ 

หมวด 1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง  
(1.1 ข การสื่อสารและผลการด าเนินงานขององค์กร) 

ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารกับบุคลากรให้รวดเร็ว ฉับ
ไว และสื่อสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 

เพ่ือให้สามารถสื่อสารกับบุคลากรกับบุคลากรได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว 

หมวด 3  ลูกค้า (3.1 เสียงจากลูกค้า)  ปรับปรุงระบบการฟังเสียงลูกค้า (Voice of 
customers) ให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาการด าเนินงานของคณะฯ ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบทุก 
พันธกิจ  

 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ขอ้มูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปีการศึกษา...... 
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หมวดหัวข้อตามเกณฑ์ EdPEx เป้าหมายตามแผน เหตุผลความส าคัญและการพัฒนาผลลัพธ์ตัวชี้วัด 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
(4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 

ปรับปรุงระบบการรวบรวมข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์ของ
องค์กร 
 

เพ่ือรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ ให้เป็นระบบ
และง่ายต่อการสืบค้น ลดการรวบรวมข้อมูลที่ 
ซ้ าซ้อนกัน 
 

หมวด 7 ผลลัพธ์ ร้อยละ 100 ของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 
สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประการวิชาชีพทันตกรรม 
ก่อนการจบปีการศึกษา  

เพ่ือให้นิสิตที่จะจบการศึกษา สามารถออกไปปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งทันตแพทย์ในสถานประกาบการทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชนได้ 
 

 
 
โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเรียงล าดับความส าคัญของการพัฒนาเป้าหมายดังนี้ 

1) เพ่ิมจ านวนให้ร้อยละ 100 ของนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประการวิชาชีพทันตกรรม ก่อนการจบปีการศึกษา 
2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of customers) ให้ครอบคลุมและเป็นระบบชัดเจน 
3) ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กร เพ่ือสื่อสารกับบุคลากรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
4) แผนพัฒนาวิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้อยู่ใน TCI กลุ่ม 1 
5) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของคณะฯ ให้เป็นระบบและง่ายต่อการสืบค้น 
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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  
 
 
 
 
5. การวิเคราะห์โครงร่างองค์การ (Organizational Profile)  
 

1. หลักสูตร การบริการที่ส าคัญของคณะฯคือ………. 
และเชิงความส าคัญต่อความส าเร็จของคณะฯคือ......... 

พันธกิจ ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 
1) ด้านการผลิต
บัณฑิต 

1.1 นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร 
(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 
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 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
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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 

2. สมรรถนะหลักของคณะฯคือ 

 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสาร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม 
 การบริการวิชาการและการบริการทันตกรรมที่ครบวงจร 
ความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักคือ  

 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 

 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 

3. พันธกิจ/วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของคณะฯ 
 
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 
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4. จ านวนและกลุ่มบุคลากร และข้อก าหนดด้านการศึกษาของแต่ละกลุ่ม 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) 
 บุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มีจ านวนทั้งสิ้น 226 คน แบ่งออกเป็น 2 สายงาน ได้แก่ 

1. สายวิชาการ     จ านวน 77 คน  
2. สายปฏิบัติการ (คณะทันตแพทยศาสตร์)  จ านวน 41 คน  
3. สายปฏิบัติการ (โรงพยาบาล)   จ านวน 108 คน  

สายงาน สถานภาพ (คน)  
สายวิชาการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 

อาจารย์ 6 46 - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 17 - 

รองศาสตราจารย์ - 7 - 
ศาสตราจารย์ - - - 

สายปฏิบัติการ (คณะ) - 41 - 
สายปฏิบัติการ 

(รพ. ทันตกรรม) 
- 98 10 

ประเภทบุคคลากร ข้อก าหนดระดับการศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ  

อาจารย์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกและอยู่
ระหว่างจัดท าปริญญานิพนธ์ และจะส าเร็จการศึกษาภายใน 3 
ปี  และต้องแสดงหลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
**กรณีท่ีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระดับการศึกษา จะต้องเป็น
สาขาวิชาที่มีความขาดแคลน หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ 

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

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

-ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 

-ผู้ปฏิบัติงานช่าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือ
ด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบ ารุง 
อุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา 

-พนักงานบริการ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
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-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประสบการณ์
ในการท างานด้านสื่อโสต การออกแบบเว็บไซด์ และด้านอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง  และต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การท างาน
แนบมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

-นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเคมี  เคมีเทคนิค  
ชีวเคมี  ชีววิทยา  จุลชีววิทยา 

-นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ 

-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

บุคลากรสายปฏิบัติการ (รพ.)  

-ทันตแพทย์ ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
-นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ 

-นักวิชาการพัสดุ/นักจัดการงานทั่วไป/
นักทรัพยากรบุคคล/ 

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

-ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชี) 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชา
การบัญชี,การเงิน,การเงินและบัญชี 

-ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน
ธุรการ)/ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงาน
เวชสถิติ) 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 

-ผู้ปฏิบัติงานช่าง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านเครื่องกล หรือ
ด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง เช่น เครื่องกลและซ่อมบ ารุง 
อุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้าก าลัง ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา 

-พนักงานบริการ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
-ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 

-ช่างทันตกรรม ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม  
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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 าหรับนิสิตทันตแพทยช์ั้น 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 ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และ 
     ทันตกรรมประดิษฐ์ 
 

 คลินิกบริการทันตกรรม 
1. คลินิกทันตกรรมพิเศษ ชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. คลินิกทันตกรรมอโศกมนตรี ชั้น 5 อาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
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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 และการนัด
หมายผู้ป่วย 
•  ระบบ  PAC เพ่ือใช้ในการเก็บภาพถ่ายรังสีของทุกคลินิก และ สามารถเปิดดูและเชื่อมกับระบบ 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 เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ
ตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าผู้บริหารที่จะได้รับประโยชน์
จาก ระบบเอ็มไอเอสสูงสุดคือผู้บริหารระดับกลาง แต่โดยพ้ืนฐานของระบบเอ็มไอเอสแล้ว จะเป็นระบบที่ สามารถ
สนับสนุนข้อมูลให้ ผู้บริหารทั้งสามระดับ คือทั้งผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง โดย
ระบบเอ็มไอเอสจะให้รายงาน ที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมดของบริษัท จุดประสงค์ ของ
รายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กรในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบงานของระดับปฏิบัติการด้วย  

• E-meeting  
ปัจจุบันทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ใช้ระบบ MIS ของทางมหาวิทยาลัยในงานต่างๆ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหาร เช่น ระบบการประชุม (e-meeting)  ระบบเงินเดือนออนไลน์ ระบบประวัตินิสิต ระบบการลงทะเบียน
ออนไลน์ ฯลฯ ทั้งนี้ในด้านงานบริการการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญ  

• Srinakharinwirot University Strategy Action Plan Monitoring System (SWU–SAP) 
คณะทันตแพทยศาสตร์มีการรายงานตามระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  หรือ 
Srinakharinwirot University Strategy Action Plan Monitoring System (SWU–SAP) ซึ่งเป็นระบบ SWU IT 
Tools ระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการติดตาม ผลการ   ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

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

จัดจ้าง เป็นระบบ SWU-ERP ตามระบบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถติดตามการใช้งบประมาณแบบ  
“real time” สามารถใช้งบประมาณได้ถูกต้องตามแผน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสามารถตรวจสอบสถานะได้ และ
สามารถจัดเก็บประวัติการเสนอราคาและการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างเป็นระบบ และโปร่งใส 

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

ตามระบบของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้พัฒนาระบบงานสารบัญให้มีความทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากลใช้งานง่าย
และสามารถรองรับกระบวนการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นไปตาม
ระเบียบการของมหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบ เพ่ือลดปริมาณกระดาษ ลดขั้นตอน และเวลาในการตรวจสอบข้อมูลให้
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เป็นระบบอัตโนมัต ิรวมทั้งเพ่ือให้ทราบถึงสถานะของเอกสาร และสามารถตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ของเอกสารผ่าน
ระบบ 

 
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 ในเรื่ององค์ความรู้ด้านต่างๆโดยใช้ประโยชน์จากระบบการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางไกล หรือระบบ E-learning ส าหรับทันตบุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
กระจายโอกาสการให้บริการและสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงบริการโดยใช้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

• ระบบ  learning management system  
• ระบบ Software iPoster  

มีการพัฒนาระบบ และ software เพ่ือช่วยในการท างานและการบริหารทรัพยากร เช่น iPoster
รายละเอียดเพ่ิมเติม (คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมเครื่องพิมพ์โปสเตอร์ และ software iPoster  
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6. กฎระเบียบ/กฎหมาย/มาตรฐานบังคับส าคัญได้แก่  

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก 
หรือเจ้าของกฎหมาย 

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

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

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

2. ด้านการบริการทางการแพทย ์

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

- จรรยาบรรณทันตแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับเวชปฏิบัติ ว่า
ด้วยการรักษาจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ 
- ข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพใน
สถานพยาบาลปฏิบัติหนา้ที่ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกอบโรคศิลปะกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 

- ทันตแพทยสภา 
- กระทรวงสาธารณสุข  
 

3. ด้านการวิจยั 

- (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัแห่งชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
กองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจยัและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2559 
- ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนนุวิจัย
และนวัตกรรม 
 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559 
 
 
- แนวทางปฏิบัติเพือ่ความปลอดภยัทางชีวภาพ
ส าหรับการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ 
 
 
- พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
พ.ศ. 2558 
- ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 
 

- ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวจิัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
- เพื่อใหก้ารเบิกจา่ยเงินอุดหนุนวิจัยเปน็ไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริม
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2559 
 
 
 
- จัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวทิยาลัยให้
สอดคล้อง และเหมาะสมตามระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
- การท างานที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับ สิง่มีชีวิตดัดแปลง
พันธุกรรมครอบคลุมทั้งจุลินทรีย์พืช และสัตว์ในงานวิจยั
ที่เกี่ยวขอ้งกับ เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่รวมถึง
ชีววิทยาสังเคราะห์และเทคโนโลย ีการปรับแต่งจีโนม   
 
- กฎหมายวา่ด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
- ข้อก าหนดส าหรับด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
- เป็นแนวทางปฏิบัติใหก้ับผู้วจิัย คณะ กรรมการ
จริยธรรมการวิจยั องค์กรและสถาบัน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องกบัด้านจรยิธรรมการวิจยั ในการด าเนินการ

- ส านักงานคณะกรรมการวจิัย
แห่งชาติ 
 
- สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 - มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
- คณะกรรมการเทคนิคด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนยพ์ันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาต ิ
- สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
- ประธานคณะกรรมการก ากบัและ
ส่งเสริม การด าเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ
- ชมรมจริยธรรมการท าวิจยัในคน
ในประเทศไทย 
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- แนวทางจริยธรรม การท าวิจยัในคนในประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 
- แนวทางการปฏิบัติ การด าเนินการขอรับรอง
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์จากคณะกรรมการ
จริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าใน
มนุษย์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 
 
 

ทบทวนพิจารณาด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจยัทางชีว
เวชศาสตร์ 
- ให้การด าเนินงานจริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นไปตามแนวทาง
ด าเนินการส าหรับคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวจิัยที่ท าในมนุษย์ซ่ึงมีหน้าที่พิจารณา
ความถูกต้องตามมาตรฐานและหลกัจรยิธรรม เคารพ
สิทธิและความปลอดภยัของอาสาสมัคร ตามหลัก
จริยธรรมสากลที่ใชย้ึดถือปฏิบัต ิ

 

4. ด้านการบริหารการเงินและพัสดุ  
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ พ.ศ . 2560 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วยการจดัซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังที่
เกี่ยวขอ้งกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทต่างๆ 
 
 
 

- ประเภทของเงินรายได้ 
- อ านาจ/ลักษณะการจัดท างบประมาณเงินรายได ้ 
- อ านาจและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 
-หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
- ขบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 
- การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
- ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  
- ว่าด้วยวินยัและงบประมาณการคลัง  

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
- กรมบัญชีกลาง  
 -กระทรวงการคลัง  
- ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

5. ด้านการบริหารบุคคล  
- ระเบียบส านักงานขา้ราชการพลเรือน  
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา  
-ข้อบังคับสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 
2562 
 

- การบรรจุ การเทียบเงินเดือน/บทลงโทษ บัญชี 
เงินเดือนข้าราชการ 
- การบรรจ ุการลาออก การขอต าแหน่งทางวิชาการ  
- ระเบียบว่าดว้ยวินัย และการลงโทษ 
- ระเบียบการบริหารงานบุคคล 
- ระเบียบว่าดว้ยวินัยขา้ราชการวา่ด้วยการบริหารงาน
แผ่นดิน  

- ส านักงานข้าราชการพลเรือน 
 - กระทรวงศึกษาธิการ  
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี  

6. โครงสร้างองค์การและกลไกการก ากับดูแลองค์การ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีวิธีการบริหารจัดการ การก ากับหน่วยงานในองค์การ ดังนี้  
1. ส านักงานคณบดี 

มีภารกิจในการประสานนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ทุก ๆ  ด้าน  โดยการประสานงานกับส่วนงาน
บริหารในภาควิชา และโครงการบริการคลินิกทันตกรรม 
2. ภาควิชา 

มี  5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาทันตกรรมส าหรับ เด็กและทันตกรรมป้องกัน ภ าควิชา 
ทันตกรรมอนุรักษ์และประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป และภาควิชา
โอษฐ์วิทยา 
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3. โรงพยาบาลทันตกรรม 
เป็นส่วนงานใหม่ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาจากโครงการบริการทันตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

และโครงการบริการทันตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์   มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และ มีรองคณบดี 5 
ฝ่าย ดังแผนภูมิที่ 1  บริหารงานผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ รอง
คณบดี 5 ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี 2 ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา 5 ภาควิชา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และผู้อ านวยการ
ส านักงานคณบดี  

 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ภาควิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์

ภาควิชาทนัตกรรมทัว่ไป 

ภาควิชาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 

ภาควิชาศลัยกรรมช่องปากฯ 

ภาควิชาโอษฐ์วิทยา 

ส านกังานคณบดี โรงพยาบาลทนัตกรรม 
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8. กลุ่มผู้เรียนหลักและลูกค้าหลักคือ  
แตล่ะกลุ่มมีความต้องการหลักคือ 
9. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญได้แก่ 
มีความต้องการหลักคือ 

หลักสูตรและบริการ ลูกค้าปัจจุบัน/ลูกค้าใน
อนาคต 

ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

ความคาดหวงั 

หลักสูตรปริญญาตรี  

• ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

• สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
(หลักสูตรต่อเนื่อง) 

 

• นักเรียนชั้น ม. 6 

• นิสิตระดับปริญญาตร ี

• ทันตาภิบาล 

 

• ผู้ปกครอง 

• ผู้ใช้บัณฑิต 

• ศิษย์เก่า 

• หลักสูตรมีมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ 

• อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาสาระวชิา,ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา 

• สามารถผ่านการสอบการประเมินและรบัรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม 

• การมีสถานที่เรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

• เรียนอย่างมีความสุข 

หลักสูตรระดับหลังปริญญาตร ี • ทันตแพทย์  

• นิสิตระดับหลังปริญญา 
 

• ผู้ปกครอง 

• ผู้ใช้บัณฑิต 

• ศิษย์เก่า 

• หลักสูตรมีมาตรฐานและได้รับการรับรองจาก
สภาวิชาชีพ 

• อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาสาระวชิา,ส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลา 

• สามารถผ่านการสอบการประเมินและรบัรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม 

• การมีสถานที่เรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

• มีห้องพักส าหรับบัณฑิตศึกษา 

คลินิกบริการทันตกรรม ผู้รับบริการคลินิกบริการ
ทันตกรรม 

 

 • ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ 
• ระยะเวลาในการรักษาเหมาะสม 
• ได้รับบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ 
• ราคาเหมาะสม 
• คลินิกบริการทันตกรรมมีความสะอาด 
• ความสะดวกในการท านัดหมาย 
 

คลินิกการเรียนการสอน ผู้รับบริการคลินิกการ
เรียนการสอน 

 

 • ระยะเวลาในการรักษาเหมาะสม 
• ได้รับบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ 
• ราคาย่อมเยา 
• คลินิกบริการทันตกรรมมีความสะอาด 

  
  

10.  ผู้ส่งมอบหลักได้แก่  
บทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันคือ 
11. คู่ความร่วมมือที่ส าคัญได้แก่  
บทบาทส าคัญต่อระบบงานของคณะฯ และการเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันคือ 
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12. ข้อก าหนดส าคัญในในห่วงโซ่อุปทานได้แก่ 
ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ได้แก ่

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการปฏบิัติ
ร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคญัในการปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ  
สื่อสารระหว่างกัน 

การผลิตบัณฑติ  
- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- E-mail 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กระทรวงศึกษาธกิาร 

- การผลิตบัณฑิต 
ทันตแพทย ์
- ความรว่มมือทางด้านวิชาการ
และวิจยั 

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

กระทรวงสาธารณสุข  
 

การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์เพิ่ม
ตามความ ต้องการกระทรวง
สาธารณสุข 

- ผลิตทันตแพทย์คู่สัญญา 
 

ทันตแพทยสภา  
 

ทันตแพทยสภาก ากับ และดูแล
คุณภาพการผลิตบัณฑิต ทันต
แพทย์เฉพาะทาง 

- การสอบขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบ 
วิชาชีพทันตรรม 
(ส าหรับผู้ที่เข้า ศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548) 
- มาตรฐานวิชาชีพหลกัสูตร 

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

- การรับนิสิตตามความต้องการ
ของกระทรวงสาธารณสุข 
- จัดประชุมวิชาการร่วมกัน (ทุก 
2 ปี) 
- ความรว่มมือทางวิชาการและ
วิจัย 

- ก าหนดพื้นที่(จังหวัด) 
และจ านวน การรับนิสิต 
- หมุนเวยีนกันเป็นเจ้าภาพ 
- จัดกลุ่มวิจยั 

การวิจัย  
 
- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- E-mail 

- ส านักงานคณะกรรม 
การวิจยัแห่งชาต ิ(วช) 
- ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจยั (สกว.) 
- ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวัสดุ
แห่งชาติ 

- ความรว่มมือทางด้านวิชาการ
และวิจยั 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ
นิสิตเพื่อวิชาการและวิจัย 
- สัญญาการอนุญาตให้สิทธิใช้
ประโยชน์ผลงานวจิัย 

- ความรว่มมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศโครงการแลกเปลี่ยน นิสิต / 
บุคลากร 

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

ส านักงานประกันสังคม  - ให้การรักษาผู้ปว่ยบัตร
ประกันสังคม 

ให้การรักษาตามสิทธิของผู้ถือบัตร
ประกันสังคม  

มูลนิธิทันตนวัตกรรม - ร่วมกันด าเนินการวิจัยและ
พัฒนา 
การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่  ทางด้านทันต
แพทยศาสตร์ 

-ให้ความร่วมมอืในการด าเนิน การวิจัย
ตามโครงการของมูลนิธ ิ

ชุมชนต่างๆ  - ออกหนว่ยทันตกรรมเคลื่อนที ่ - ให้บริการการรักษาทาง 
ทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
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13. สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน: ล าดับในการคัดเลือก จ านวนตัวเลือก อัตราการเติบโตในระดับหลักสูตร/
สาขา และในภาพรวมระดับประเทศ 

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

หลักสูตรระดับหลังปริญญา เนื่องจากไม่ได้เป็นการจัดสอบโดยสถาบันกลาง จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ
ล าดับกับสถาบันอ่ืนได้ แต่หากพิจารณาถึงอัตราการรับนิสิตเมื่อเทียบกับจ านวนที่เปิดรับ จะยังพบว่ามีหลักสูตรที่ไม่
สามารถรับได้ตามจ านวนที่เปิดรับ และลดลงในบางหลักสูตร 
 
จ านวนรับของนักศึกษาต่อแผนที่ก าหนดไว้ (อัตราการรับนิสิตต่อแผนที่ก าหนดไว้)  

  อัตราการรบันักศึกษาเทียบกบัจ 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 วิทยาการวินิจฉยัช่องปากและแมกซิลโลเฟ
เชียล 

20.00 80.00 80.00 100.00 83.33 
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14. การเปลี่ยนแปลงส าคัญที่อาจส่งผลกระทบกับการด าเนินการของคณะฯ ได้แก่ 

ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

1. ปัจจัยภายใน - ภาระงานอาจารย์มากข้ึน (จนไม่สามารถสร้างสรรค์งานด้านอื่น) 
- การสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพจากการที่ไม่สามารถดึงอาจารย์ไว้ในระบบ 
- ความสามารถในการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาลดลงเนื่องจากขาดแคลนอาจารย์
ที่มีคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ สกอ ก าหนด 

2. ปัจจัยภายนอก - สวัสดิการ และค่าตอบแทนของอาจารย์ที่น้อย เมื่อเทียบกับหน่วยงานเอกชน 
- งบประมาณแผ่นดินลดลง 
- ไม่มีงบประมาณโครงการผลิตทันตแพทย์เพ่ิมมาสนับสนุน   

15. แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันได้แก่  
ด้านการผลิตบัณฑิต 

• คะแนนสูงสุด/ต่ าสุด/เฉลี่ย ในการสอบเข้า ผ่านทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  

• ผลการสอบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของแต่ละสถาบัน 
ด้านการวิจัย 

• จ านวนผลงานวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

• จ านวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ 

• จ านวนผลงานนวัตกรรม สิทธิบัตร 
 

 
16. ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ของคณะฯในด้านพันธกิจ 
ด้านปฏิบัติการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
 
17. ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะฯในด้านพันธกิจ 
ด้านปฏิบัติการ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้านทรัพยากรบุคคล 
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 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
ด้านพันธกิจ ความท้าทายด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
- การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส าเร็จการศึกษาตาม

ก าหนดเวลา* และสามารถสอบผ่านใบอนุญาติประกอบ
วิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 

 
ด้านการวิจัย 
- การสร้างทีมวิจัยแบบสหสาขาวิชา เพือ่การบูรณาการ
งานวิจัย 
- การสร้างงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ 
- มีจ านวนผลงานทางวิชาการมากขึ้นทั้งระดับชาติ และ 
นานาชาต ิ
 
ด้านการบริการวชิาการ 
- การให้บริการวิชาการต่อปัญหาสังคม/ชุมชนและ 
สอดคล้องกับพันธกจิ/บทบาทหน้าที่ของคณะฯ 

ด้านการผลิตบัณฑิต 
- คณาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและวทิยา

ศาสตรมหาบัณฑิตมีความตอบสนองต่อผู้ใช้บัณฑิต

ได้เป็นอย่างดี 

- นิสิตได้รับการฝึกฝนด้านทักษะทางวิชาชีพ

หลากหลาย โดยเฉพาะทกัษะด้านการสือ่สาร การ

น าเสนอผลงาน และการท างานในระดับชุมชน โดย

มีการฝึกปฏิบัติในหลายชั้นป ี
 
ด้านการวิจัย 
- วารสารของคณะอยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่ม 1 

- มีทุนวิจัยเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลทันตกรรม เพิ่ม

โอกาสใหบุ้คลากรได้รับทุนวิจยัอยา่งทั่วถึง 

- มีการท า MOU กับ Kyusho Dental University 

เพื่อความร่วมมือในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มี

คุณภาพ 

ด้านปฏิบตัิการ - การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการรายงานและปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร 
ตลอดจนการจัดล าดับเพือ่เปรียบเทียบกับสถาบันอื่น 
- พัฒนาบุคคลากรให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศได้
อย่างเต็มประสิทธภิาพ 

- มหาวิทยาลัยมีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อช่วยใน

การท างาน เช่น SWU-ERP, SWU-SARABAN 

ด้านทรัพยากรบุคคล - การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 
- คณาจารย์มีภารกิจด้านการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการมากจึงไม่มีเวลาพัฒนางานวจิัยและผลงานตีพิมพ์ 

- คณาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานและ

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

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

 
1. คณะที่รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 
องค์กร(SA/OA) 

อัตราการที่สอบผ่านการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของนิสิตชั้นปี
ที่ 4  (รายวิชาพ้ืนฐาน) ในการสอบครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ 96.97, 74.58 และ 
82.46 ในปี พ.ศ. 2559, 2561 และ 2562 ตามล าดับ ซึ่งปี 2561 และ 2562 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ที่ต้องการให้ผ่านเกิน ร้อยละ 90  
ส าหรับอัตราการที่สอบผ่านที่การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(รายวิชาคลินิกภาคทฤษฎี) ในการสอบครั้งแรกคิดเป็นร้อยละ  76.19, 89.55 
และ 96.67 ในปี พ.ศ. 2559, 2561 และ 2562 ตามล าดับ ซึ่งป ี2561 ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมาย ที่ต้องการให้ผ่านเกิน ร้อยละ 90 ในการสอบครั้งแรก ซึ่งผลที่เกิด
ตามมาคือ ท าให้มีนิสิตที่ไม่สามารถออกไปชดใช้ทุนในต าแหน่งทันตแพทย์
ประจ าหน่วยงานได้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เริ่มจัดโครงการทบทวนความรู้เพื่อสอบขึ้นทะเบียน
ในปีการศึกษา 2561 จากผลการสอยพบว่าจ านวนนิสิตที่สอบผ่านมีแนวโน้มที่
ดีขึ้นในวิชาคลินิก แต่ในรายวิชาพ้ืนฐานพบว่ามีแนวโน้มลดลงในปี 2561 และ
ดีขึ้นเล็กนอ้ยในปี 2562 แต่ยังไม่ผ่านค่าเป้าหมาย 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  อัตราการสอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของนิสิตทั้ง
รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาคลินิกภาคทฤษฎีสูงขึ้นมากกว่า ร้อยละ 90 
ในการสอบครั้งแรก 

 ร้อยละ 100 ของนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ผ่านการสอบขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (รายวิชาคลินิกภาคทฤษฎี) ก่อนจบการศึกษา 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับการ
ด าเนินการEdPEx 

เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิต ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ขององค์กรวิชา
ชาชีพ 
(หมวดที่ 3 ลูกค้า, หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ด้านการผลิตบัณฑิต) 

6. คณะท างาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

การปรับปรุงข้อมูล 
 ข้อมูลเดิม 
 ปรับปรุงใหม่จากปกีารศึกษา...... 
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7. กระบวนการและข้ันตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีการศึกษา 2562-2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  นิสิตที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (รายวิชา
พ้ืนฐาน/คลินิก) ในการสอบครั้งแรก 90 % 

 นิสิตชั้นปีที่ 6 สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(รายวิชาพ้ืนฐาน/คลินิก) 100 % ก่อนจบการศึกษา 

10. งบประมาณ และแหล่ง - 

11.  การรายงานผล ภายหลังการประกาศผลการสอบ 
 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

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.ปรับหลักสูตรเพื่อให้มีการบูรณาการ
รายวิชาพรีคลินิกและคลินิกเข้าดว้ยกัน 

ด าเนินการแล้วเสร็จในการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2562 

2. เพิ่มจ านวนรายวิชาพรีคลินิกที่สอน
และออกข้อสอบแบบ case-based 

ด าเนินการแล้วเสร็จในการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 2562 

3.ปรับรูปแบบการเรียนการสอนรายวิชา
บรรยายให้มีชัว่โมงที่เป็น case-based 

√ √ √ √ √        

4.ปรับกระบวนการสอนให้นิสิตได้เห็น
ตัวอยา่ง case และสามารถเช่ือมโยงกับ
ความรู้พรีคลินิกได ้

√ √ √ √ √        

5.จัดท าโครงการทบทวนความรู ้      √       
6.จัดตารางเรียนให้มีช่วงว่างก่อนการสอบ 
เผ่ือให้นิสิตได้ใช้เวลาทบทวนความรู ้

√            
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 2 
หัวข้อเรื่อง: ปรับปรุงและพัฒนาระบบการรับฟังเสียงของลูกค้า (Voice of customers) ให้ครอบคลุมและเป็น
ระบบ 

1. คณะที่รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 
องค์กร(SA/OA) 

คณะยังไม่มีการฟังเสียงลูกค้าให้ครบทุกกลุ่ม และ ยังเป็นระบบ  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้รับข้อมูลจากลูกค้าครบทุกกลุ่ม เพื่อมาปรับปรุงบริการ ทั้งในด้านการพัฒนา
หลักสูตร และการปรับปรุงการท างานของโรงพยาบาลทันตกรรม 

5. ความส าคัญของแผนนี้กับ
การด าเนินการEdPEx 

เพ่ือพัฒนาหลักสูตร และโรงพยาบาลทันตกรรม  
(หมวดที่ 3 ลุกค้า) 

6. คณะท างาน คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ, โรงพยาบาลทันตกรรม 

7. กระบวนการและข้ันตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 
8. ระยะเวลาการด าเนินการ

โครงการ 
ปีการศึกษา 2562-2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ ความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มต่างๆ  

10. งบประมาณ และแหล่ง - 

11.  การรายงานผล  
 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ก าหนดหวัข้อการประเมิน ความพึงพอใจ
ของกลุ่มลูกค้า  

 นิสิต 

 ผู้มารับบริการคลินิกบริการทันตกรรม 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
√ 

 
 
 
 
√ 

 
 
√ 
√ 

 
 
 
 
√ 

สร้าง/ปรับปรุงแบบประเมิน ความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

√ √           

วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการ 

     √    √  √ 

น าผลวิเคราะห์ความพึงพอใจ ของ
ผู้รับบริการมาใช้ในการวาง แผนปรับปรุง
การท างาน 

     √ √ √ √ √ √ √ 
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Action Planning for Improvement Priorities เรื่องที่ 3 
หัวข้อเรื่อง: ปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารองค์กร เพื่อสื่อสารกับบุคลากรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

1. คณะที่รับผิดชอบ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2. หัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ประเด็นจากการวิเคราะห์ 

องค์กร(SA/OA) 
 คณะฯ มีการสื่อสารกับบุคลากรผ่านทางกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่ง

ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวห้าภาควิชาและตัวแทน
สภาคณาจารย์ แต่เนื่องจากยังเป็นช่องทางการสื่อสารทางเดียวผ่านทาง
หัวหน้าส่วนงาน ยังไม่มีช่องทางการสื่อสารสองทางกับบุคลากรให้รวดเร็ว 
ฉับไว และได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  

 ผลประเมินด้านความพึงพอใจของบุคลากรมีแนวโน้มลดลง  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  เพ่ือให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในคณะทันต
แพทยศาสตร์ 

 บุคลากรเกิดความเข้าใจร่วมกัน ความพึงพอใจ และความผูกพันต่อองค์กร  

5. ความส าคัญของแผนนี้กับ
การด าเนินการEdPEx 

 เพ่ือพัฒนาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้รวดเร็ว ฉับไว และได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง (หมวด 1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง ,1.1 ข การสื่อสารและผล
การด าเนินงานขององค์กร) 

 เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 

6. คณะท างาน กรรมการบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
7. กระบวนการและข้ันตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีการศึกษา 2562-2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ  จ านวนช่องทางการสื่อสารองค์กรที่เพ่ิมขึ้น 

 ผลลัพธ์ด้านความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรต่อองค์กรมี
แนวโน้มดีขึ้น 

10. งบประมาณ และแหล่ง - 
11.  การรายงานผล รายงานผลประจ าปี 

แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

จัดโครงการ คณบดี พบภาควิชาและ
หน่วยงาน  

     √ √ √ √ √ √  

ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร            √ 
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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. ประเด็นจากการ

วิเคราะห์ องค์กร
(SA/OA) 

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

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ใน TCI 
กลุ่ม 1 

5. ความส าคัญของแผนนี้
กับการด าเนินการ
EdPEx 

เพ่ือส่งเสริมการตีพิมพ์บทความวิจัย ในฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ ส าหรับคณาจารย์
ที่ต้องการตีพิมพ์  

)หมวดที่ 6 กระบวนการการท างานด้านการวิจัย  ,หมวดที่ 7 ผลลัพธ์ด้านการ
วิจัยและตีพิมพ์( 

6. คณะท างาน คณะกรรมการวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7. กระบวนการและข้ันตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 
8. ระยะเวลาการ

ด าเนินการโครงการ 
ปีการศึกษา 2562-2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ใน TCI 
กลุ่ม 1 

10. งบประมาณ และแหล่ง - 

11.  การรายงานผล  

แผนด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนด าเนินการ 
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 างานของ
วารสาร (ผู้ช่วยบรรณาธกิาร) เพื่อช่วยเป็น
ก าลังในการปรับปรุงคุณภาพของวารสาร 

        √  √ √ √ √ √ 

มีระบบจัดการวารสารแบบออนไลน ์            √ 

มีการระบุจริยธรรมในการตีพิมพบ์นเว็บไซด์
ของวารสาร ทั้งของบรรณาธกิารวารสาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและผู้นิพนธ์  

           √ 
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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 
โดยในปัจจุบัน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามรอบรายงาน โดยเจ้าหน้าที่ซึ่ง
รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เมื่อต้องการการรวบรวมข้อมูล ท าให้ต้อง
ด าเนินการขอข้อมูลไปยังส่วนงานเป็นครั้งๆ ประกอบกับปัจจุบัน มหาวิทยาลัย
ต้องการข้อมูลหลายตัวชีวัดที่คณะฯไม่เคยเก็บรวบรวมมาก่อน  

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ระบบรวมรวมข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
5. ความส าคัญของแผนนี้กับ

การด าเนินการEdPEx 
เพ่ือให้เกิดระบบที่รวบรวมข้อมูลตัวชีวัด ที่ถูกต้องเชื่อถือได้  เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ 
(หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ,4.2 การจัดการความรู้ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

6. คณะท างาน คณะกรรมการสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
7. กระบวนการและข้ันตอน ตามตารางแผนการด าเนินงาน 

8. ระยะเวลาการด าเนินการ
โครงการ 

ปีการศึกษา 2562-2563 

9. ตัวชี้วัดความส าเร็จ มีระบบการรวบรวมข้อมูลของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

10. งบประมาณ และแหล่ง - 
11.  การรายงานผล รายงานผลประจ าปี 

 
แผนด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนด าเนินการ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563 
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

ก าหนดข้อมูลตวัชี้วัดที่จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับคณะ และ หลักสูตร 

√ √ √ √ √ √       

รวบรวมข้อมูลตวัชีวัด       √ √ √ √ √  

ปรับปรุงระบบการเก็บขอ้มุล            √ 
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ส่วนที่ 2 
ความก้าวหน้าในการด าเนินการ (รายงานตั้งแต่ปีที่ 2-3) 

 
โปรดรายงานความก้าวหน้าของผลการด าเนินการที่เกิดข้ึนจ าแนกตามเกณฑ์ EdPEx ตามแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้หรือใน
ส่วนอ่ืนๆที่หน่วยงานได้ด าเนินการ ทั้งนี้ หากไม่มีผลด าเนินการในหัวข้อใด โปรดเว้นว่างไว้ 
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หมวด 1 การน าองค์การ 

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง    
   

(1) วิธีการที่ผู้น าระดับสูงน าสถาบนัอย่างมีวิสัยทัศน์
และช้ีน าให้องค์กรบรรลเุป้าหมายอย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืน 

 ทบทวนวิสัยทัศนแ์ละพันธ
กิจของคณะในระยะยาว 
เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธ์
ส่งเสริมให้คณะโดดเด่นกว่า
คู่แข่ง 

 มีการจัดประชุมเพื่อ
ทบทวนวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของคณะใน
ระยะยาว 15 ปี  

 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  คณบด ี
รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพ 

(2) วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศให้เกิดให้
ผู้เรยีนและลูกค้าอ่ืน เกดิความผูกพัน มีนวัตกรรม 
และสถาบันมีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ  

        

(3) วิธีการที่ผู้น าสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน และ
ลูกค้าอ่ืน อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล 

  เพื่อให้เกิดการสื่อสาร
สองทางระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรใน
คณะทันตแพทยศาสตร ์

 บุคลากรเกิดความเข้าใจ
ร่วมกัน ความพึงพอใจ 
และความผูกพันต่อ
องค์กร 

 โครงการคณบดีพบ
ภาควิชา/หน่วยงาน 

 การปฐมนิเทศนสิิต
ใหม่และพบผู้ปกครอง 
 

 คณบดีและผู้บริหารพบ
ภาควิชาเป็นไปตามแผน 3 
ภาควิชา  

1. 29 มค. 63 ภาควิชา ททท  
2. 19 กพ. 63 ภาควิชา ทอว 
3. 18 มีค. 63 ภาค 
วิชา ทศว 
 ภายหลังจากท่ีมีการระบาดของ
โรคโควดิท าให้กิจกรรมถูกเลื่อน
ไป และใช้ช่องทางการสื่อสาร 
online กับคณาจารย์ทั้งคณะ 
ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 เพื่อ
ช้ีแจงสถานการณ์ของคณะและ

 รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพ 

 รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางการเปิดให้บริการทาง
ทันตกรรม และ การเรียนการ
สอน ในช่วงสถานการณ์ที่มีการ
ระบาดของโรคโควดิ 19 

 โครงการปฐมนิเทศนิสติใหม่
และพบผู้ปกครองในวันที่ 
30 กค. 2563 

 
 

1.2   ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม         

(1) มีระบบธรรมาภิบาลและการปรับปรุงระบบการ
น าองค์กรที่เป็นระบบและมีประสทิธิผล  

พัฒนาองค์กรที่มีคุณภาพ 
และมีธรรมาภิบาล  

 

 ผู้บริหารไดร้ับทราบ
แนวทางการพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลศิ
โดยเกณฑ์ EdPEx  

ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 และ 
16 กรกฎาคม 2563 

 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
อ.กิตติพงษ์  เตมียะประดิษฐ์์ 
ร่วมให้ความเห็นและชี้แนะแนว
ทางการปรับปรุงการท างาน
ให้แก่ผู้บริหารคณะ 

  รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพ 

 

(2) วิธีการที่ดูแลให้เกิดการปฏิบัตติามกฎหมาย และ 
มีจริยธรรม แสดงความรับผดิชอบต่อสังคม และการ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคญั  
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หมวด 2 กลยุทธ์     

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

2.1 การจัดท ากลยุทธ์         

(1) กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ที่ตอบสนอง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบและโอกาสเชิงกลยุทธ์  

 ทบทวนวิสัยทัศน์และ

พันธกิจของคณะใน
ระยะยาว เพ่ือ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
ส่งเสริมให้คณะโดด
เด่นกว่าคู่แข่ง 
  
  

 มีการจัดประชุมเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของคณะในระยะยาว 15 ปี  
  

 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
  

 คณบด ี
/รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนาและ
ประกันคณุภาพ/
กรรมการบริหาร
คณะฯ 
  
  

(2) วิธีการในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระบบงานส าคัญ 
(3) ให้ระบุระบบงานที่ส าคัญ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและ
เป้าประสงค์ 

2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ         

(1) วิธีการที่สถาบันแปลงวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
ระบุว่ามีแผนอะไรบ้าง  

   จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  

 มีแผนยุทธศาสตร์ท่์สอดรับกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ 
เป็นแผนระยะยาว 4 ปีและมี
แผนปฏิบัติงานระยะส้์น 1ปี 
  
  

  

(2)  วิธีการในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ
พร้อมทั้งตัววัดและตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในการ
ติดตามความก้าวหน้า  

   มีการรายงานติดตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้
ส าคัญตามพันธกิจต่างๆ  

  

(3) มีการคาดการณ์ของผลตัววัดและตัว
บ่งชี้เหล่านี้โดยเทียบกับค่าเปรียบเทียบที่
ส าคัญ 

   มีการรายงานแนวโน้มของตัวชี้วัดเมื่อเป
รี่บเทีบกับปีการศึกษาก่อนหน้า เพื่อหา
แนวทางการปรับปรุง 
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หมวด 3 ลูกค้า 

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 เสียงลูกค้า         

(1) วิธีการรับฟังผู้เรียนและลูกค้าอ่ืนอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ทราบถึงความต้องการของผู้เรียน
และลูกค้าดังกล่าวอย่างชัดเจน  

 ได้รับข้อมูลจากลูกค้า
ครบทุกกลุ่ม เพื่อมา
ปรับปรุงบริการ ทั้งใน
ด้านการพัฒนาหลักสูตร 
และการปรับปรุงการ
ท างานของโรงพยาบาล
ทันตกรรม 
  
  

1. มีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การฟังเสียงลูกค้าและจัดท า
ระบบการ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้า
ตามพันธกิจหลัก ได้แก่ 
1.1 พันธกิจการเรียนการสอน 

 นิสิต 

 ผู้ปกครอง 
1.2 พันธกิจบริการวิชาการ 

 คนไข้คลินิกการเรียน
การสอน 

 คนไข้คลินิกบริการ
วิชาการ 

2. ด าเนินการประเมินโดยใช้
แบบสอบถาม online 

 
  
  
  

1. การส ารวจความคาดหวังของ
ผูป้กครองต่อการที่บุตรหลานได้เป็นนิสิต
ทันตแพทย์ มศว (1 คร้ังในวัน
ปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ วันที่  30 
กรกฎาคม 2563) 
2. การส ารวจความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนของนิสิตชั้นปีที่ 1-5 ด าเนินการ 
1  ครั้งหลังภาคการศึกษาที ่1 ส่วนภาค
การศึกษาที ่2 เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 จึงจัดท า
แบบสอบถาม on-line เพื่อสอบถามถงึ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคต่อนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ทั้งในแง่การ
เรียนการสอนและการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของนิสิต (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 
3. การส ารวจความพึงพอใจต่อการ
จัดการหลักสูตรของนิสิตชั้นปีที่ 6 ไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผน เนื่องจาก
มีการยกเลิกก าหนดการวันปัจฉิมนิเทศน์ 
แต่ได้วางแผนการท า Exit interview 
ในวันที่ 18  พฤศจิกายน ซ่ึงนิสิตมา
กลับมาซ้อมรับปริญญา 
4. การด าเนินการฟังเสียงลูกค้้าที่มารับ
บริการทั้งส่วนของคลินิกบริการทันตก
รรมและคลินิกการเรียนการสอน โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5) 
ดังนี้ 

 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และประกัน
คุณภาพ/ 
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายกิจการ
นิสิต/ 
ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลทัน
ตกรรม 
  
  

(2) วิธีการประเมินความพึงพอใจ และความ
ผูกพันของผู้เรียนและลูกค้าอ่ืนที่เป็นระบบ มี
ประสิทธิผล ท าให้ทราบระดับความพึงพอใจ
และความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้าเหล่านั้น
ที่ชัดเจน  

(3) วิธีการประเมินความไม่พึงพอใจของ
ผู้เรียนและลูกค้าอ่ืนที่เป็นระบบและได้ข้อมูล
ความไม่พึงพอใจที่ชัดเจน  
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  4.1 คลินิกบริการทันตกรรม: 4.53 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
4.2 คลินิกการเรียนการสอน: 4.59  
นอกจากนี้ยังได้รับความคิดเห็นจาก
ผู้ใช้บริการที่ต้องการให้โรงพยาบาล
ปรับปรุงการให้บริการซ่ึงได้มีการ
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อ
รับทราบข้อมูลและวางแผนการปรับปรงุ
ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

3.2 ความผูกพันของลูกค้า         

(1) วิธีการที่สถาบันก าหนดหลักสูตรและ
บริการ เพื่อสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน  

        

(2) ช่องทางการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างมีประสิทธิผล  

        

(3) วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียน
และลูกค้าเหล่านั้น  
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้     

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และ
การปรับปรุงผลการด าเนินการ
ขององค์กร 

        

(1) วิธีการที่สถาบันใช้วัดผลการ
ด าเนินการ ในทุกระดับ และทุก
ส่วนงานของสถาบันอย่างเป็น
ระบบ 

1.กระบวนการก าหนด ตัวชี้วัด
ของผลการด าเนินงาน  
2. ปรับปรุงระบบการรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือแสดงผลลัพธ์ของ
องค์กร 
 
  

1. มีการก าหนดตัวชีวัดที่ส าคัญ
ส าหรับแต่ละยุทธศาสตร์
และมีการควบคุมก ากับใน
กระบวนการและรายงานผล 
ตามระบบ PDCA ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ 

2. วางแผนการเก็บรวมรวม
ข้อมูลตัวชี้วัดที่ส าคัญแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของทั้งงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และงานพัฒนาระบบบริหาร
เพ่ือรวบรวมข้อมูลให้จัดเก็บ
ในที่เดียวกัน  

 
 

 อยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงข้อมูล ทั้งเพ่ือประโยชน์ใน
ด้านการพัฒนาคุณภาพและในกรณีท่ี
ฝ่ายประกันคุณภาพต้องการข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 
เช่น SDG, U-Multirank 
  
  

  รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ/ 
 
  
  

(2) วิธีการที่สถาบันใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือวิเคราะห์และ
ปรับปรุงผลการด าเนินการในทุก
ระดับ และทุกส่วนงานของ
สถาบัน  

(3) วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เทียบเคียงและข้อมูลลูกค้า เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจอย่างเป็น
ระบบ  
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หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

4.2 การจัดการความรู้ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

        

(1) วิธีการที่สถาบันใช้จัดการ 
และเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้
และท าให้องค์กรเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล  

        

(2) วิธีการที่ท าให้มั่นใจว่า
คุณภาพและความพร้อมของ
ข้อมูลสารสนเทศ  ซอฟท์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ตอบสนองต่อความ
ต้องการในการใช้งานของ
บุคลากร ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ
อย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
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หมวด 5 บุคลากร 

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

5.1 สภาพแวดล้อมในการท างาน         

(1) วิธีการที่สถาบันใช้บริหารขีด
ความสามารถ และอัตราก าลังเพ่ือให้งาน
บรรลุผลส าเร็จ 

  
  

  
  

  
  

  
  (2) การสร้างบรรยากาศในการท างานที่

เกื้อหนุนและมีความม่ันคงต่อการท างาน
ของบุคลากรอย่างเป็นระบบ  

5.2 ความผูกพันของบุคลากร         

(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการพัฒนา
บุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่โดด
เด่น  

กระบวนการพัฒนา
บุคลากร และระบบ
การท างาน  

  

 จัดท าแผนพัฒนาบุคลการ
ระดับภาควิชา และสอบถาม
ความต้องการในการช่วยเหลือ
หากต้องการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 จัดท าการประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรที่มีต่ององค์กร 

  

 แผนพัฒนาบุคลการระดับ
ภาควิชา 

 แนวโน้มความพึงพอใจ
และความผูกพันองค์กร
ลดลง (ข้อมูลตามเอกสาร
ประกอบ) 

  

 รองคณบดีฝ่ายบริหาร/
รองคณบดีฝ่ายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 
  (2) วิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วน

ร่วมอย่างทุ่มเทในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรมให้กับองค์กร   
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 

หัวข้อ เป้าหมาย การด าเนินการ ผลลัพธ์ ผู้รับผิดชอบ 

6.1 กระบวนการท างาน         

(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบและ จัดการ
กระบวนการท างานส าคัญอย่างเป็นระบบเพ่ือส่ง
มอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 มีการออกแบบ
กระบวนการ 
ก าหนัดตัวชีวัด 
และติดตามผล
การด าเนินงาน
แต่ละ
ยุทธศาสตร์
อย่างเป็นระบบ 
  
  

 มีการประชุมติดตามด าเนินงานการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ รวมทั้งก ากับ
และตัวชี้วัดส าคัญอย่างเป็นระบบ 
  

 ในปีงบประมาณ 2562 มีการ
ติดตามด าเนินงานการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ใน
รอบ 6 เดือน ในช่วงเดือน 
มีนาคม 2563 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรค
โควิด-19 ท าให้หลายตัวชี้วัด
ตามแผนปฏิบัติการ (Action 
plan) ไม่บรรลุตามเป้าหมาย 
  

 รองคณบดีฝ่าย
วางแผนพัฒนา
และประกัน
คุณภาพ 
  
  

(2) วิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานส าคัญอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หลักสูตรและบริการคงคุณค่า
ส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และ ท าให้สถาบัน
ประสบความส าเร็จและยั่งยืน  

(3) สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญของสถาบัน  

6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ         

(1) วิธีการที่สถาบันใช้ในการควบคุมต้นทุน บริหาร
ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล  

  
      

(2) การบริหารความปลอดภัยและการเตรียมพร้อม
เพ่ือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อ
ท าให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล  

  
      

(3) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ืออนาคต และส่ง
มอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน  
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หมวด 7 ผลลัพธ์ 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) หน่วยวัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 

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

 

1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ. 

75 100 100 N/A ร้อยละ  

2 ร้อยละของบทความท่ีได้รับการอ้างอิงใน 
Referred Journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

98.46 99.32 102.53 106.49 ร้อยละ  

3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติของอาจารย์ประจ า 

24.62 34 24.05 18.18 ร้อยละ  

4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์/
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ ของอาจารย์
ประจ า 

9.23 13.60 21.52 32.47 ร้อยละ  

5 จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่
บริการวิชาการแก่ชุมชน 

227 256 344 361 คน  

 อัตราการสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในการ
สอบครั้งแรก (รายวิชาพ้ืนฐาน) 

94.20 96.67 74.58 82.45 ร้อยละ เป้าหมายคณะ  : มากกว่าร้อยละ 90  
ผลการด าเนินงานยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย แต่มี

แนวโน้มที่ดีข้ึน 
 อัตราการสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 6 ในการ
สอบครั้งแรก (รายวิชาคลินิกภาคทฤษฎี) 

97.14 76.19 89.55 96.67 ร้อยละ เป้าหมายคณะ  : มากกว่าร้อยละ 90  
ผลการด าเนินงานยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย แต่มี

แนวโน้มที่ดีข้ึน 
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) หน่วยวัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 

 อัตราการสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 6 
(รายวิชาคลินิกภาคทฤษฎี) ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

100 95.24 97.01 98.33 ร้อยละ เป้าหมายคณะ  : ร้อยละ 100  
ผลการด าเนินงานยังไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย แต่มี

แนวโน้มที่ดีข้ึน 

ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results)  
6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

3.67 4.19 4.53 4.36 ค่าเฉลี่ย  

 ระดับปริญญาตรี 4 3.86 4.42 4.48 ค่าเฉลี่ย  

 ระดับบัณฑิตศึกษา 3.33 4.53 4.64 4.24 ค่าเฉลี่ย  
7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
97.2 72.55 96.03 91.60 ร้อยละ  

 ความพึงพอใจของผุ้มารับบริการคลินิก
บริการทันตกรรม 

 n/a n/a n/a 4.53 คะแนน
เต็ม 5 

ตัวชี้วัดของคณะ มีการด าเนินงานเป็นปีแรก 

 ความพึงพอใจของผุ้มารับบริการคลินิกการ
เรียนการสอน 

n/a n/a n/a 5.59 คะแนน
เต็ม 5 

ตัวชี้วัดของคณะ มีการด าเนินงานเป็นปีแรก 

8 จ านวนนิสิต/บัณฑิตท่ีได้รับประกาศเกียรติ
คุณยกย่อง/ได้รับรางวัลด้านวิชาการวิชาชีพ 
คุณธรรมและจริยธรรม หรือการท างานเพ่ือ
ชุมชน 

2 2 2 3 คน  

9 จ านวนโครงการที่น าการบริการวิชาการมา
บูรณาการกับการเรียนการสอนของหลักสูตร 

3 3 2 0 โครงการ  
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หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) หน่วยวัด หมายเหตุ 
2559 2560 2561 2562 

10 จ านวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา
ของสัญญาทุนวิจัย 

13 9 6 13 ชิ้นงาน  

11 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ 

0 0 0 1 ชิ้นงาน  

 จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ(รวมภายในและ
ภายนอก) 

n/a 3,223,613 3,190,620 5,558,440 บาท ตัวชี้วัดระดับคณะ : แนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้น 
มีคณาจารย์ได้รับทุนวิจัยมากขึ้น 

 จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายใน 

n/a 2,600,200 2,533,000 4,035,600 บาท ตัวชี้วัดระดับคณะ : แนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้น 
มีคณาจารย์ได้รับทุนวิจัยมากขึ้น 

 จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงาน
ภายนอก 

n/a 623,413 567,620 1,522,840  บาท ตัวชี้วัดระดับคณะ : แนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้น 
มีคณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมาก

ขึ้น 
 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเงินทุนวิจัย (รวม

ภายในและภายนอก) 
n/a 26.89 

(16/59.5) 
40 

(26/65) 
46.37 

(32/69) 
ร้อยละ ตัวชี้วัดระดับคณะ : แนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้น 

มีจ านวนคณาจารย์ที่ขอทุนวิจัยมากข้ึน 

 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับเงินทุนวิจัย
ภายนอก 

n/a 1.68 
(1/59.5) 

6.15 
(4/65) 

8.69 
(6/69) 

ร้อยละ ตัวชี้วัดระดับคณะ : แนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้น 
มีจ านวนคณาจารย์ที่ขอทุนวิจัยภายนอกมากข้ึน 

 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บน
ฐานข้อมูลระดับชาติ 

n/a 25 20 14 ชิ้น ตัวชี้วัดระดับคณะ : แนวโน้มผลการด าเนินงานลดลง 
มีจ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ระดับชาติลดลง แต่แนวโน้ม

การตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงมากขึ้น 
 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บน

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
n/a 10 16 25 ชิ้น ตัวชี้วัดระดับคณะ : แนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้น 

แนวโน้มการตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงมากข้ึน 

 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บน
ฐานข้อมูล SCOPUS 

n/a 9 12 22 ชิ้น ตัวชี้วัดระดับคณะ : แนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้น 
แนวโน้มการตีพิมพ์บนฐานข้อมูล scorpus สูงขึ้น 



[39] 

 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
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2559 2560 2561 2562 

 จ านวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในที่
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (เฉพาะที่มี 
Proceeding) 

n/a 0 1 0 ชิ้น  

 ผลงานวัตกรรม n/a 7 1 3 ชิ้น ตัวชี้วัดระดับคณะ : แนวโน้มผลการด าเนินงานดีขึ้น  
มีผลงานนวัตกรรมมากข้ึน  

 ผลงานวัตกรรมที่น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ n/a 1 0 0 ชิ้น  
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results)  

12 ร้อยละของจ านวนนิสิตที่เป็นไปตาม
แผนการรับของหลักสูตร 

      

 ระดับปริญญาตรี 76.92 89.23 74.78 100 ร้อยละ  

 ระดับบัณฑิตศึกษา 80 97.22 71.88 72.73 ร้อยละ  
13 จ านวนของเครือข่ายชุมชนที่เกิดจากการ

บริการวิชาการ ทั้งภายในและภายนอก 
4 1 1 1 เครือข่าย  

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results)   
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Customer-Focused Results)  

14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
สมรรถนะหลักของหลักสูตร 

4.60 4.25 4.27 4.31 ค่าเฉลี่ย  

15 ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี 98.41 100 100 100 ร้อยละ  
16 จ านวนงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

จากภาครัฐ 
28 15 20 35 โครงการ  

17 จ านวนงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากภาคเอกชน 

0 0 0 1 โครงการ  
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18 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าความรู้จาก
การบริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ 

9 9 11 5 โครงการ  

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

19 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ที่บริการวิชาการแก่ชุมชน 

88 98.5 139 150 คน  

20 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร  98.46 98.25 98.29 100 ร้อยละ  
21 จ านวนการเบิกจ่ายจากสวัสดิการ

มหาวิทยาลัย(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 
766,329.06 907,588.08 1,277,567.

96 
939,086.94 บาท  

22 ร้อยละต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ า (ปีปฏิทิน) จ าแนกตาม 

      

- อาจารย์ 58.46 64.86 67.10 67.53 ร้อยละ  
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  32.30 27.03 24.05 23.37 ร้อยละ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ 

1 ราย 
- รองศาสตราจารย์ 9.23 8.11 8.86 9.09 ร้อยละ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ 

1 ราย 
- ศาสตราจารย์ - - - - ร้อยละ มีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการขอต าแหน่งศาสตราจารย์ 

2 ราย 
23 ร้อยละของวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า 

จ าแนกตาม 
      

- ระดับปริญญาตรี 16.9 21.63 24.05 22.07 ร้อยละ  
- ระดับปริญญาโท 15.38 14.86 13.92 14.28 ร้อยละ  
- ระดับปริญญาเอก 67.69 63.51 62.03 63.63 ร้อยละ  
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24 ร้อยละของต าแหน่งความก้าวสายปฏิบัติการ 
(ปีปฏิทิน)  จ าแนกตาม 

      

- ระดับปฏิบัติการ 84.00 80.00 84.62 82.50 ร้อยละ  
- ระดับช านาญการ  10.66 13.33 10.26 12.50 ร้อยละ  

- ระดับช านาญการ (พิเศษ) 5.33 6.67 5.13 5.00 ร้อยละ  
25 ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของการขาดงานใน

บุคลากรสายวิชาการ 
      

- ลาป่วย 4.39 2.45 1.37 1.13 ค่าเฉลี่ย  
- ลากิจ 0.95 1.02 2.54 0.36 ค่าเฉลี่ย  
- ลาพักผ่อน 7.97 6.09 5.09 3.35 ค่าเฉลี่ย  

26 ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของการขาดงานใน
บุคลากรสายปฏิบัติการ 

      

- ลาป่วย 8.79 5.29 3.08 2.80 ค่าเฉลี่ย  
- ลากิจ 2.11 2.44 15.16 2.80 ค่าเฉลี่ย  
- ลาพักผ่อน 9.36 8.73 15.97 5.89 ค่าเฉลี่ย  

27 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ี
ได้รับการพัฒนา  

      

- สายวิชาการ 51.18 100 100 100 ร้อยละ  

- สายปฏิบัติการ 20.58 100 100 100 ร้อยละ  
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7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล (Leadership and Governance Results)  

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

 

28 การบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ (สกอ. 5.1) 

5 5 5 N/A คะแนน  

29 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

97.2 91.69 91.23 91.60 ร้อยละ  

30 ร้อยละจ านวนหลักสูตรที่มีกระบวนการการ
จัดการข้อร้องเรียน  

100 100 100 100 ร้อยละ  

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation Results)   

31 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย 

92.57 74.98 83.60 71.92 ร้อยละ  

32 ร้อยละการบรรลุการติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (SAP) 
และแผนปฏิบัติการประจ า (RAP) ของ
มหาวิทยาลัย 

96.00 100 100 100 ร้อยละ  
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7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results)  

ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results)  
33 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

จากภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

56,389 51,578 49,086 
 

80,557 บาท เป้าหมายคณะ : 150,000 บาทต่อคน 
ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ แต่แนวโน้มผลการ

ด าเนินงานที่ดีขึ้นเป็นล าดับ 

34 จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร
ส าหรับการบริการวิชาการ 

793,730  797,900 769,960 บาท  

35 อัตราส่วนของการสมัครต่อแผนการรับนิสิต
ที่ก าหนดในหลักสูตร 

      

 ระดับปริญญาตรี 65 : 50 65 : 58 115 : 86 65 : 65 ที่นั่ง:คน  

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

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

79,319,320 
(งป. 62) 

73,736,125 
(งป. 63) 

บาท เป้าหมายคณะ : เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5% 
รายงานตามปีงบประมาณ 

ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด 10 ท าให้ รายรับลดลงร้อยละ 26.19 

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

6,681,931 
(งป. 62) 

(4,771,941) 
(งป. 63) 

บาท รายงานตามปีงบประมาณ 

 

1,350,894.23 


