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ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 
โครงร่างองค์กร 

(Organizational Profile) 
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 ชื่อหน่วยงาน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University 
 ที่ตั้ง 
  เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
P.1 ลักษณะองค์กร 
ก.  สภาพแวดล้อมองค์กร (Organizational Environment) 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537  และเริ่มสอนหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิตในปีการษศึกษา 2538 โดยรับนิสิต รุ่นแรก 20 คน ได้ด าเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจ าและคณาจารย์
พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน นิสิตรุ่นแรกของคณะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 และรับพระราชทานปริญญาในวันที่ 
17 ธันวาคม 2544 โดยทุกคนเข้ารับราชการชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ นอกจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะยังได้เปิด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปีโดยเริ่มท าการสอนในปี พ.ศ.2540 มีนิสิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้ว 25 10  รุ่น รุ่นละประมาณ   - 20 คน ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของราชการและเอกชน คณะทันตแพทยศาสตร์ได้
พัฒนาการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มข้ึนตามความต้องการของผู้เรียน 

ในปีการศึกษา   2555 คณะฯ  ษาแห่งชาติระดับอุดมศึกได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
(TQF) ดังนี้ 1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 3) หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป  โดยในปีการศึกษา 2558 ได้เปิดหลักสูตร
ใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และปีการศึกษา 2561  ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 
คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)  

(1) หลักสูตรและบริการ 
1. หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ แบ่งหลักสูตรการเรียนการสอนออกเป็น  

1.1 หลักสูตรที่ได้วุฒิการศึกษา (Degree Program) 
1.1.1 หลักสูตรที่ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 
  หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่  
   1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
   2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ 
   1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก   
   2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป 

   3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
1.1.2  หลักสูตรที่ขึ้นตรงต่อทันตแพทยสภา ทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 

  หลักสูตรระดับต ่ากว่าปริญญาตรี 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 
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 หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้าน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก และได้รับการตรวจประเมินสถาบันจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

1.2 หลักสูตรที่ Upskill/Reskill 5 หลักสูตร (Non-Degree Program) ไดแ้ก หลักสูตรทันกรรมผู้สูงอายุ หลักสูตรทันตก
รรมประดิษฐ์ หลักสูตรปริทันตวิทยา หลักสูตรเวชศาสตร์ช่องปาก และ หลักสูตรวิทยาเอนโดดอนท์  

2. บริการ 
บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 บริการหลักดังนี้ 
1. บริการผู้ป่วยในส่วนคลินิกการเรียนการสอน (Student clinic) 
2. บริการผู้ป่วยในส่วนคลินิกบริการทันตกรรม (Special clinic) 
3. บริการผู้ป่วยในหน่วยบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล ้าของปัญหาทันตสุขภาพ  

(2) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรม (MISSION, VISION, VALUES, and Cultures) 
ปรัชญา 
  ผู้มีความรู้และประพฤติดีเป็นผู้ประเสริฐ (วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ) 
วิสัยทัศน ์

สถาบันทางการศึกษาชั้นน าที่มุ่งเน้นผลิตทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม และ การให้บริการแก่สังคม 
พันธกิจ 

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

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 

สมรรถนะหลักของสถาบัน (CORE COMPETENCIES)  
• มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสาร และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม 
• การบริการวิชาการและการบริการทันตกรรมที่ครบวงจรส าหรับทุกกลุ่มวัย 
• การผลิตวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างเสริมเสริมการดูแลทันตสุขภาพ 

(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (WORKFORCE Profile) 
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) รายงาน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
สายวิชาการ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง 

อาจารย์ 6 48 - 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 16 - 

รองศาสตราจารย์ - 8 - 
ศาสตราจารย์ - - - 

สายปฏิบัติการ (คณะ) - 41 - 
สายปฏิบัติการ 

(รพ. ทันตกรรม) 
- 98 17 

ตารางที่ P1 (ก) _1 ข้อก าหนดระดับการศึกษาบุคคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเภทบุคคลากร ข้อก าหนดระดับการศึกษา 

บุคลากรสายวิชาการ  

อาจารย์ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ก าลังศึกษา
ระดับปริญญาเอกและอยู่ระหว่างจัดท าปริญญานิพนธ์ และจะส าเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี  
และต้องแสดงหลักฐานผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
**กรณีที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระดับการศึกษา จะต้องเป็นสาขาวิชาที่มีความขาดแคลน หรือ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ 

บุคลากรสายปฏิบัติการ (คณะฯ)  

-นักวิชาการพัสดุ/นักจัดการงานทั่วไป/นัก
ทรัพยากรบุคคล/นักวิชาการศึกษา 

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

-ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 

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

-พนักงานบริการ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 

-นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกสาขา และมีประสบการณ์ในการท างานด้านสื่อโสต การ
ออกแบบเว็บไซด์ และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  และต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การ
ท างานแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

-นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเคมี  เคมีเทคนิค  ชวีเคมี  ชีววิทยา  จุลชีววิทยา 

-นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ 

-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

บุคลากรสายปฏิบัติการ (รพ.)  

-ทันตแพทย์ ปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

-นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรีทางด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์ 

-นักวิชาการพัสดุ/นักจัดการงานทั่วไป/นัก
ทรัพยากรบุคคล/ 

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

-นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

-ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาการบัญชี,การเงิน,การเงินและ
บัญช ี

-ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปฏิบัติงานธุรการ)/ผู้ปฏิบัติงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงานเวชสถิติ) 

วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา 
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ประเภทบุคคลากร ข้อก าหนดระดับการศึกษา 

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

-พนักงานบริการ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 

-ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 

-ช่างทันตกรรม ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ท าให้บุคลากรผูกพันกับองค์กร 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ส ารวจปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ท าให้บุคลากรผูกพันกับองค์กร พบปัจจัยที่ได้
คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  (ผลลัพธ์ 7.3 ก(3)_2 ปัจจัยความผูกพันองค์กร) 
1. ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  

- ความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่าง เต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน   4.42 
- งานที่รับผิดชอบมีส่วนช่วยให้หน่วยงานประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน     4.27 

2. ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร 
- มีความกระตือรือร้นท่ีจะท างานให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว นอกเหนือจากงานประจ าที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ 4.31 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมและรู้สึกภูมิใจที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   4.28 

3. ปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
- สามารถขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน  และได้รับการสนับสนุนเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ    4.18 

(4) สินทรัพย์ (Assets)  
อาคารสถานที่ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั ้งอยู ่ที ่อาคาร 17 เป็นอาคารสูง 15 ชั ้น ประกอบด้วยห้องบรรยาย ชั ้น 3 จ านวน 4 ห้อง, 
ห้องสัมมนา ชั้น 13 จ านวน 5 ห้อง, ห้องปฏิบัติการส าหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้น 7,8,9 ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย 3 ห้อง, ห้องปฏิบัติการ
หัวหุ ่นจ าลอง ชั ้น 15 จ านวน 2 ห้อง, ห้องสมุด ชั ้น 14, ห้องส าหรับถ่ายท า (Studio) และจัดการเรียนการสอนทางไกล  EDL  
(Distance – Learning) ชั้น 13 จ านวน 2 ห้อง 
 โรงพยาบาลทันตกรรม ประกอบด้วย 
 คลินิกการเรียนการสอน ได้แก่ คลินิกตรวจและพิเคราะห์โรคในช่องปาก,คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก ชั้น 2 ภาควิชาศัลยศาสตร์
และเวชศาสตร์ช่องปาก, คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก,คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก, คลินิกทันตกรรมจัดฟัน, คลินิกทันตกรรมทั่วไป,  
คลินิกทันตกรรมอนุรักษ์, คลินิกบัณฑิตศึกษา 

คลินิกบริการทันตกรรม ได้แก่ คลินิกทันตกรรมพิเศษ ชั้น 1 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์และ คลินิกทันต 
กรรมอโศกมนตรี ชั้น 5 อาคารบริการหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล 
เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญ 

1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network)  
ปัจจุบัน คณะฯ ใช้ระบบการจัดการข้อมูลของโรงพยาบาลทันตกรรมผ่านทาง 2 ระบบ ได้แก่ 
 • ระบบ SSB ส าหรับโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบเวชระเบียน การตรวจสอบสิทธิ พัสดุ และการนัดหมายผู้ป่วย 
 • ระบบ  PAC เพื่อใช้ในการเก็บภาพถ่ายรังสีของทุกคลินิก และ สามารถเปิดดูและเชื่อมกับระบบ SSB ด้วย ระบบ PAC 

viewer ซึ่งระบบดังกล่าวทั้งหมด ท าให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล และโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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2. อุปกรณ์ที่ส าคัญเพื่อการรักษาทางทันตกรรม 
 • ระบบ CAD-CAM ส าหรับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ & โมเดลฟันและจ าลองใบหน้าหลังการจัดฟัน  
 • Microscope ส าหรับการรักษาทางวิทยาเอนโดดอนท์ 
(5) สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบและข้อบังคับ (Regulatory Environment)  

ตารางที่ P1 (ก)_2 กฎระเบียบและข้อบังคับ 

 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ส่วนราชการที่เปน็ผู้ออก หรือเจ้าของกฎหมาย 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  

- พรบ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพ.ศ.2555 
- เกณฑ์มาตรฐานของทันตแพทยสภา 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 

- มหาวิทยาลัย 
- ทันตแพทยสภา 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สกอ. 

2. ด้านการบริการทางการแพทย์  

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

- ทันตแพทยสภา 
- กระทรวงสาธารณสุข  

3. ด้านการวิจัย  

- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2559 
- ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม 
- แนวทางจริยธรรม การท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าตัวยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559 
- แนวทางการปฏิบัติ การด าเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จาก
คณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ พ.ศ.2560 
- แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับการด าเนินงานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
 

- ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
- สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
- มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
- ชมรมจริยธรรมการท าวิจัยในคนในประเทศไทย 
 - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
- คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

4. ด้านการบรหิารการเงินและพัสดุ   

- ประกาศมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ พ.ศ . 2560 
-ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบจากกรมบัญชีกลาง กระทรางการคลังที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินประเภทต่างๆ 

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
- กรมบญัชีกลาง  
 -กระทรวงการคลงั  
- ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

5. ด้านการบริหารบุคคล   

- ระเบียบส านักงานข้าราชการพลเรือน  
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา  
-ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

- ส านักงานข้าราชการพลเรือน 
 - กระทรวงศึกษาธิการ  
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี  
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 
(1) โครงสร้างองค์กร 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีวิธีการบริหารจัดการ การก ากับหน่วยงานในองค์การ ดังนี้  
1. ส านักงานคณบดี 

มีภารกิจในการประสานนโยบายของคณะฯทุก ๆ  ด้าน  โดยการประสานงานกับส่วนงานบริหารในภาควิชา และโครงการ
บริการคลินิกทันตกรรม 
2. ภาควิชา 

มี 5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และประดิษฐ์ 
ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป และภาควิชาโอษฐ์วิทยา 
3. โรงพยาบาลทันตกรรม 

รับผิดชอบคลินิกบริการทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอน โครงการบริการทันตกรรม และโครงการบริการวิชาการเพื่อลดความ
เหลื่อมล ้า 
โครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์   มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และ มีรองคณบดี 5 ฝ่าย ดังแผนภูมิที่ 1  
บริหารงานผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดีเป็นประธานกรรมการ รองคณบดี 5 ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี 2 
ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา 5 ภาควิชา ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และผู้อ านวยการส านักงานคณบดี  

แผนภาพที่  1  โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
(2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Students, Other CUSTOMERS and STAKEHOLDER) 

กลุ่มลูกค้าหลักของคณะฯ คือ นิสิตซึ่งมีความต้องการหลักในด้านการเรียนการสอนและด้านบริการสิ่งอ านวยความสะดวก (ดัง
ตารางที่ P.1  _1) และ ผู้ป่วยที่มารับบริการโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งมีความต้องการหลักในด้านการบริการทันตกรรม (ดังตารางที่ P.1 ข_2) 

ตารางที่ P1 (ข)_1 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าพันธกิจด้านการเรียนการสอน 
ความต้องการ /ความคาดหวัง นิสิตปริญญาตร ี นิสิต

บัณฑิตศึกษา 
ทันตแพทย์ที่เข้ารว่ม

หลักสูตร Reskill/upskill 

ด้านการจัดการเรียนการสอน  (Degree and Non-Degree program) 

1.1 หลักสูตรมีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ✓ ✓ ✓ 
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ความต้องการ /ความคาดหวัง นิสิตปริญญาตร ี นิสิต
บัณฑิตศึกษา 

ทันตแพทย์ที่เข้ารว่ม
หลักสูตร Reskill/upskill 

1.2 อาจารย์มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาสาระวิชา ✓ ✓ ✓ 
1.3 ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา ✓ ✓ ✓ 
1.4 สามารถผ่านการสอบการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

✓ N/A N/A 

1.5 การจัดการเรียนการสอนที่มีความพร้อมสู่การมีงานท า ✓ ✓ N/A 

1.6 น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการท างานเฉพาะสาขา N/A N/A ✓ 
ด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.1 การมีสถานที่เรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก ✓ ✓ ✓ 
2.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพียงพอ ✓ ✓ ✓ 
2.3 มีห้องปฏิบัติการที่สามารถท างานนอกเวลาได้ ✓ ✓ ✓ 
2.4 มีห้องพักส าหรับบัณฑิตศึกษา N/A ✓ N/A 

ตารางที่ P.1 (ข)_2 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มารับบริการทันตกรรม 

ความต้องการ /ความคาดหวัง ผู้ป่วยนิสิต 
ในคลนิิกการเรียนการสอน 

ผู้ป่วยในคลนิิกบริการทันตกรรม 

1. ด้านการบริการ  

1.1 ผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ ✓ ✓ 
1.2 ผู้ให้บริการมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา N/A ✓ 
1.3 ระยะเวลาในการรักษาเหมาะสม ✓ ✓ 
1.4 ได้รับบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพ ✓ ✓ 
1.5 ได้รับบริการทันตกรรมในราคาสมเหตุสมผล ✓ ✓ 

2. ด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

2.1 สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเพียงพอ ✓ ✓ 
2.2 คลินิกบริการทันตกรรมมีความสะอาด ✓ ✓ 
2.3 มีที่พักรอที่สะดวกสบาย/ระยะเวลาในการรอไม่นาน N/A ✓ 
2.4 ความสะดวกในการท านัดหมาย/ระยะเวลาในการรอไม่นาน ✓ ✓ 
2.5 ความสะดวกในการช าระเงิน/ระยะเวลาในการรอไม่นาน ✓ ✓ 

ตารางที่ P.1 (ข)_3 ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ความต้องการ /ความคาดหวัง ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า 

1.1 หลักสูตรมีมาตรฐานและได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ✓ ✓  

1.2 นิสิตที่จบมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ✓ ✓  

1.3 มีทุนการศึกษาส าหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ✓   

1.4 นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลา  ✓ ✓  

1.5 นิสิตสามารถผ่านการสอบการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ✓ ✓  

1.6 บัณฑิตมีความพร้อมและทักษะในการปฏิบัติงานตามความต้องการของผุ้ใช้บัณฑิต ✓ ✓  

1.7 บัณฑิตมีจริยธรรมทางวิชาชีพ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ ✓ ✓  

1.8 คณะทันตแพทยศาสตร์มีความเก้าวหน้ามีเชื่อเสียงเปน็ที่ยอมรับของวงการวิชาชีพ ✓ ✓ ✓ 
1.9 มีการจัดอบรม / หลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง   ✓ 

P.2 สถานการณ์ของสถาบัน (Organizational Situation)  
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Position) 
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(1) ล าดับการแข่งขัน (Competitive Position) 
  เมื่อเปรียบเทียบกับคณะทันตแพทยศาสตร์อื่นๆ คู่เทียบของ มศว อยู่ในกลุ่มเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีขนาดองค์กร และอายุใก ล้เคียง

กัน แต่ก็ตั้งอยู่ห่างไกลจากใจกลางกรุงเทพฯ มากกว่า หากพิจารณาจากคะแนนสอบเข้า ผ่านทางกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) พบว่ามี
คะแนนสูงสุด/ต ่าสุด/เฉล่ีย ใกล้เคียงกันมาตลอด โดย มศว จะมีคะแนนต ่ากว่าเล็กน้อย  
(2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Changes) 

ปัจจัยส าคัญที่มีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่   
ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการสอน: คณะมีหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ทั้งรูปแบบ Degree และ Non-Degree 

program คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน  
ปัจจัยเกื้อหนุนการวิจัยและนวัตกรรม: คณะฯมีการสนับสนุนทุนส าหรับการท าวิจัยและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารนานาชาติส าหรับอาจารย์

และบุคลากรเพิ่มขึ้น คณาจารย์มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม 
อย่างไรก็ตามมีปัจจัยภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันได้แก่ ภาระงานอาจารย์มากขึ้น (จนไม่สามารถสร้างสรรค์งานด้านอ่ืน) 

การสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพจากการที่ไม่สามารถดึงอาจารย์ไว้ในระบบ 
(3) แหลง่ข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้จากการสอบถามข้อมูลไปยังสถาบันซึ่งเป็นคู่เทียบโดยตรง  ในขณะนี้คณะฯ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลโดยการท างาน
ร่วมกันในคณะท างานประกันคุณภาพ ประกอบด้วยรองคณบดีซึ่งท างานด้านการพัฒนาคุณภาพของทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดยองค์กรผู้ บริหารคณะทันต
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรมชุดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในงานพัฒนาคุณภาพร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย 
ข. บริบทเชิงกุลยุทธ์ (Strategic Context) 
 

Strength 

• หลักสูตรยังเป็นที่ต้องการและสนใจของผู้เรียนสูง เช่น ท.บ. วท.บ. ส.บ. 

• ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ Central Business Area การคมนาคมสะดวก 

• มีหน่วยงานสร้างรายได้ที่มีระเบียบเป็นการเฉพาะ เช่น โรงพยาบาลทันตกรรม 

• คณาจารย์อายุไม่มาก สามารถพัฒนา และมี Generation gap น้อย 

Weakness 

• องค์กรไม่สามารถขยายขนาดได้ ข้อจ ากัดด้านก าลังคน จ านวน
บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน 

• องค์กรอายุ 23 ปี บุคลากรเริ่มท างาน Routine ขาดความจูงใจ ใน
ค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ 

• ระบบการสื่อสารภายในองค์กร  ยังไม่สมบูรณ์ ข้อมูลส าคัญยังไม่
สามารถไปถึงทุกส่วนงานได้ 

Opportunity 

• มีบุคลากรสายวิชาการและ วิชาชีพที่มีศักยภาพสูง 

• การเรียนการสอน โดยใช้ Platform online 

• มีความร่วมมือกับเครือข่าย ภาคีภายนอก เช่น สสส  มูลนิธิทันตนวัตกรรม 

• มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) กับสถาบันต่างประเทศ 

• งบประมาณภายนอก ทุนพัฒนาบุคลากร งบด าเนินการแผนงานทันตฯสูงอายุ 

• นโยบายรัฐบาลที่เอื้อด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

Threat 

• การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการผลิตทันตแพทย์น้อยลง 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบด าเนินงาน 

• การเปิดคณะทันตแพทย์ใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน 

• สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  
มาตรฐานวิชาชีพและการก ากับมาตรฐานจากองค์กรวิชาชีพ 

ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนนิการ 
คณะฯ ใช้ระบบ PDCA เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีระบบการวางแผน มีกระบวนการหลักที่ส าคัญและกระบวนการสนับสนุน มีผู้รับผิดชอบที่

ชัดเจน เช่น ในระบบการผลิตบัณฑิต มีกระบวนการท างานหลัก กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบ มี
คณะกรรมการชุดต่างๆรับผิดชอบบริหารจัดการ และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรงร่วมเป็นเลขานุการ มีกระบวนการในการท างานเป็นรูปแบบของการ
ประชุมพิจารณาหารือร่วมกันและการติดตามงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน การออกแบบระบบงานเพื่อให้บรรลุความส าเร็จ 

นอกจากนี้ในการปรับปรุงระบบงาน คณะฯได้สนับสนุนส่งเสริมการท างานของส่วนงานต่างๆโดยใช้หลักการให้บุคลากรร่วมกันแก้ปัญหาและรับฟัง
ความคิดเห็นของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการใช้ A3 report ตัวอย่างในปีการศึกษา 2563 ท าการวิเคราะห์ปัญหาในส่วนงานการเงินของโรงพยาบาลทันตกรรม 
โดยมีการวิเคราะห์จากฐานข้อมูลจริงพบว่ามียอดค้างจ่ายในคลินิกกเรียนการสอนสูงกว่าคลินิก อื่นๆ จึงได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ปัญหา โดย
หลักการ Route cause analysis  โดยรับฟังปัญหาจากเจ้าหน้าที่การเงินโรงพยาบาทันตกรรม และร่วมกันพิจารณาสาเหตุ แนวทางในการแก้ปัญหา และมี
การผู้รับผิดชอบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
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หมวด 1 การน าองค์กร 

1.1 การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 
ก. การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม  

(1) ก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิด ระหว่างคณบดี 

รองคณบดี และหัวหน้าภาค โดยคณบดีเป็นผู้เสนอร่างวิสัยทัศน์ และค่านิยมที่เหมาะสมกับคณะฯและเปิดให้มีการอภิปรายร่วมกัน 
เพื่อให้สะท้อนความเป็นคณะทันตแพทย์ให้มากที่สุด ภายหลังการก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยม จากผู้บริหารระดับสูงแล้ว คณะฯได้มี
การถ่ายทอด ค่านิยม ซึ่งเป็นความเชื่อร่วมกัน เพื่อส่งเสริมภารกิจของคณะฯ ให้คณาจารย์ บุคลากร ในคณะรับทราบ 

ในปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดท าโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะฯ 
โดยกรรมการบริหารคณะฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็งของคณะ รวมทั้งน าความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักมาวิเคราะห์ 
เพื่อปรับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และให้สอดคล้องกับตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562-2565) คณะฯ มีการน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 (Action Plan) ผ่านทางกรรมการบริหารคณะ ซึ่งใน
ที่ประชุมประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ผู้อ านวยการส านักคณบดี   ผู้แทนคณาจารย์ (กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ เพื่อรับทราบแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

(2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม  
คณบดีและผู้บริหารด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยอาศัยหลักการบริหาร นโยบาย 

กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการก ากับนโยบายของมหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติผ่าน
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ตลอดจนมีการติดตามการด าเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน  

ข. การสื่อสาร  
ผู้บริหารคณะ ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ภายหลังการก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ของคณะฯแล้ว จะท าการ

ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมองค์กร รวมถึงแผนปฏิบัติงานต่างๆของคณะ ผ่านทางกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อน าส่งข้อมูลสู่บุคลากรใน
ส่วนงานและภาควิชา จากการประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ทุกเดือน รวมถึงการเผยแพร่ผ่านทาง กลุ่ม line ของภาควิชา และผ่าน
ทางสื่อต่างๆภายในคณะฯ เช่น เว็บไซต์ โทรทัศน์ภายในลิฟต์ และจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในอาคารคณะอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการ
รับรู้แล้วความผูกพันขององค์กร  นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสร้างการยอมรับในนโยบาย และแผนการด าเนินงานของ
ผู้บริหารคณะ คณะฯ ได้มีการจัดท าโครงการผู้บริหารพบภาควิชา เพื่อให้เกิดการสื่อสารนโยบายและพั นธะกิจลงไปสู่ผู้ปฏิบัติการ  และ
เป็นการรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของภาควิชา รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากภาควิชา เพื่อน ามาปรับปรุงการบริหารงานของคณะฯ  
เป็นการก ากับการด าเนินการให้เป็นไปตามแผน 

ค. พันธกิจและผลการด าเนินงานของสถาบัน   
(1) การสร้างสภาวะแวดล้อมเพ่ือความส าเร็จ  

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์สนับสนุนการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อความส าเร็จในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุพันธกิจ
ตามที่คณะวางแผนไว้ โดยตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามหน้าที่ผู้บริหาร และให้บุคลากรในแต่ละภาควิชามาเป็นกรรมการแต่ละชุดเพื่อ
เน้นการมีส่วนร่วม โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย และตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ KPI ของคณะฯและ มหาวิทยาลัยซึ่งกรรมการ
ชุดย่อย จะมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ จะท าหน้าที่ก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ทุก 6 เดือน เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของกรรมการย่อยของแต่
ละฝ่าย และแจ้งผลการด าเนินงานให้คณาจารย์และบุคลากรทราบผ่านการประชุมย่อยประจ าภาควิชาทุกเดือน  รวมถึงการสื่อสาร
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รูปแบบอื่นให้ ผู้ป่วย ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับทราบ ผ่านทางการสื่อสารทาง เว็บไซต์ และ Facebook page ของคณะฯ 
นอกจากนี้ ในทุกปี คณะฯ จะจัดให้มีโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน ยังเป็นช่องทางในการสื่อสารผลงานที่คณะฯได้ด าเนินการในแต่ละปี ให้บุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  ได้ทราบ เพื่อ
รักษาสัมพันธภาพที่ดี กับ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(2) การท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจัง  
คณะฯ ได้รับความร่วมมือจาก องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท) เป็นภาคีขับเคลื่อนงาน

ต่างๆให้เกิดความส าเร็จ เพื่อสนับสนุนพันธะกิจของคณะฯ โดยองค์กรดังกล่าว ได้ก าหนดแนวทาง และการบริหารจัดการต่างๆ ในภาวะ
วิกฤตต่างๆ เช่น การก าหนดนโยบายเรื่องเกณฑ์ Requirement ขั้นต ่าในการฝึกปฏิบัติทางทันตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม รวมถึงแนวทางการก าหนดมาตรฐานการปรับปรุงสถานที่ และแนวปฏิบัติเพื่อการควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีการก าหนดแผนการด าเนินงานที่ต้องปรับปรุง โดยพิจารณาความจากความส าคัญและ
ความเร่งด่วนของงาน โดยพิจารณาผ่านมติที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้มีการพิจารณาแผนงานเร่งด่วนที่
ต้องพัฒนา เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดชองโรคโควิด 19 ได้แก่  

2.1 การเพิ่มจ านวนนิสิตที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีทันตกรรม โดยฝ่ายวิชาการได้จัดท าโครงการเตรียมความพร้อม
ของนิสิตก่อนการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ให้กับนิสิต 

2.2 แผนการปรับปรุงอาคาร เพื่อพัฒนาระบบระบายอากาศและปรับปรุงคุณภาพอากาศและปรับปรุงระบบดูดแรงสูงส าหรับ
คลินิกทันตกรรม เพ่ือความปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

2.3 แผนการปรับปรุงคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการหารายได้ของ
โรงพยาบาลทันตกรรม 

2.4 แผนการพัฒนาวิทยาสารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 โดยมี แนว
ทางการปรับปรุงเพ่ือให้วารสารมีการปรับระดับขึ้นไปที่กลุ่ม 1  
1.2 การก ากับดูแลองค์กร และการสร้างประโยชน์ให้สังคม  

ก. ระบบการก ากับดูแลองค์กร  
(1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร (GOVERNANCE system) 
การก ากับดูแลการบริหารคณะฯ ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารคณะ จ านวน 14 คน ประกอบด้วย 1) คณบดี  

2) รองคณบดีฝ่ายบริหาร 3) รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 4) รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ 5) รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์ 6) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 7) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม 8) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ฝ่ายการรักษา 9) ผู้อ านวยการส านักคณบดี 10) หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 11) หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตก
รรมป้องกัน 12) หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 13) หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 
14) หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา 15) ผู้แทนสภาคณาจารย์ : มีหน้าที่เป็นตัวแทนคณาจารย์เพื่อรับผิดชอบตรวจสอบความโปร่งใสในการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
การก ากับดูแลตามพันธกิจและยุทธศาสตร์ของผู้บริหาร  

ต าแหน่ง หน้าที่ ผู้ประเมิน 

คณบด ี ก ากับแผนพัฒนาองค์กรและการพัฒนาตามแผน อธิการบดี 

รองคณบด ี รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณบดี คณบด ี

คณบดี มอบหมายให้รองคณบดีแต่ละฝ่ายรับผิดชอบการบริหาร ก ากับ สรุป ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์คณะฯ และรับผิดชอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์คณะฯ และ มหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวได้ร่วมกันก าหนด
ขึ้น จากการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการ  จากนั้น รองคณบดีฝ่ายแผนพัฒนาและประกันคุณภาพท าการรวบรวมและรายงานผลการ



[12] 

 

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดต่อกรรมการคณะ ทุก 6 เดือน  โดยภายหลังการประเมินในแต่ละครั้ง หากงานใดที่ยังต ่ากว่าเป้าหมาย อาจมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนโดยการส่งไปอบรมเพิ่มเติม เช่น หลักสูตรอบรมด้านระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับต้น 
ระดับกลาง เพื่อเพิ่มสมรรถนะของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ หลักสูตรการอบรมงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและคณะฯ เพื่อให้
ผู้บริหารคณะ รองคณบดี และผู้อ านวยการ รพ ทันตกรรม ได้เข้าใจงานประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน คณะฯ ด าเนินงานตามระเบียบข้อบังคับตามพันธกิจต่างๆอย่างเคร่งครัด (ตาราง 
P.1 ก (6)_1 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญในการก ากับการด าเนินงานของคณะฯ) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการก ากับดูแลการท างานของผู้บริหารและบุคคลากร ดังนี้  
1. การมอบหมายงานและความรับผิดชอบและตัวชี้วัดใน TOR  
2. ก าหนดสายการบังคบบัญชาและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย 
3. มีระบบการก ากบัดูแล การตรวจสอบการท างานและการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าทุก 6 เดือน 
4. ก าหนดให้มีคณะกรรมการต่างๆ ที่เหมาะสมในการก ากับ ดูแล การท างาน 
5. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานผ่านการรายงานจากรองคณบดีแต่ละฝ่ายงาน  
6. ก าาหนดมาตรฐานธรรมาภิบาลให้ผู้บริหารถือปฏิบัติ 

การก ากับดูแลด้านการเงิน 
คณะฯ และโรงพยาบาลทันตกรรม มีความโปร่งใสในการบริหารการเงิน โดยปฏิบัติตามข้อบังคับการบริหารการเงินการ

บริหารงานพัสดุอย่างเคร่งครัด และมีการรายงานรายรับและรายจ่ายทุกเดือน ผ่านทางการประชุมกรรมการบริหารคณะ และมีการ
รายงานตัวชี้วัดด้านการเงินทุก 6 เดือน เพื่อวิเคราะห์ และทบทวนแนวทางการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

ความโปร่งใสในการด าเนินการ 
คณะฯ และโรงพยาบาลทันตกรรม มีความโปร่งใสในการบริหารงานโดยใช้รูปแบบของกรรมการในการด าเนินงานอีกทั้ง ยังมี

นโยบายเปิดเผยข้อมูลบน website ของคณะฯ ตามแนวทางของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) นอกจากนี้ยังมีการประเมินผลการด าเนินงานของผู้บริหารทั้งในด้านการ
บริหารงาน ความโปร่งใส การสื่อสาร และจริยธรรมผู้บริหาร โดยมีการประเมินทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (EIT) 

(2) การประเมินผลการด าเนินงาน (Performance Evaluation) 
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการก าหนดให้เปลี่ยนรูปแบบการประเมิน โดยมีการประเมินในหัวข้อต่างๆดังนี้ 
1. ภาระงานหลัก (Core Duty) ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (TOR)  
2. ภาระงานส่วนกลาง (Share Duty)  
3. ภาระงานตามยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ (Strategic or visionary duty)  
คณบดีเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และ หัวหน้าภาควิชา ปีละ 2 ครั้ง  

ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและอย่างมีจริยธรรม (Legal and ETHICAL BEHAVIOR)  
(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และการรับรองคุณภาพ (Legal, Regulatory and Accreditation compliance)  

คณบดีและผู้บริหารด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยอาศัยหลักการ บริหาร นโยบาย 
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ภายใต้
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และการกก ากับนโยบายของมหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติผ่านแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติ
การของคณะฯ ตลอดจนมีการติดตามการด าเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน  
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1. การก ากับดูแลด้านมาตรฐานวิชาชีพ  
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ คณะฯ มีการก ากับดูแลโดยทันตแพทยสภา เช่น นิสิตต้องมีการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยเริ่มมีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 
2. การก ากับดูแลด้านการผลิตบัณฑิต 
ด้านการผลิตบัณฑิต คณะฯ มีการก ากับดูแลโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชา

ต่างๆ และงานบริการการศึกษา รับผิดชอบด าเนินการตามระบบการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ได้
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ มีปัญญาและมีคุณลักษณะของบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่พึงประสงค์ 

3. การประกันคุณภาพ  
คณะฯ ได้ด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันทั้งองค์กรโดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกัน

คุณภาพและเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพโดยตรง เพื่อให้ด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพเป็นประจ าทุกปี และปีการศึกษา 2561 คณะ
ทันตแพทยศาสตร์เริ่มเข้ารับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (AUNQA)  5 หลักสูตร ได้แก่ 1) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
2) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง ) 3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก  4) หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป 5) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  ซึ่ง
หลักสูตรนี้อยู่ในระหวา่งการรอตรวจในระดับ Asian  
(2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (ETHICAL BEHAVIOR) 

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ โดยค านึงถึงประโยชน์
ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้  1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 3. หลักการ
ตอบสนอง Responsiveness) 4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) 5. หลักความโปร่งใส(Transparency) 6. หลักการมี
ส่วนร่วม (Participation) 7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 9. หลักความเสมอภาค 
(Equity) 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

โรงพยาบาลทันตกรรม มีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลเช่นเดียวกับคณะฯ นอกจากนี้ยังคงบริหารงานภายใต้ พ.ร.บ 
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และ พ.ร.บ วิชาชีพทันตกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2539 รวมทั้ง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
เพื่อการป้องกันไม่ให้เกิดการน าข้อมูลของผู้ไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ป่วย 

งานวิจัยของคณะคณะฯ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน/จริยธรรมก่อนการด าเนินการวิจัย โดยคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับ
พิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ค. การสร้างประโยชน์ให้สังคม  (Society Contributions)  

(1) ความผาสุกของสังคม  (Society Well-Being)  
1. คณะทันตแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะ โดยยึดหลักความเสมอภาค 

ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
เช่น การลาศึกษาต่อ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะ เช่น สิทธิการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล 

2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจ้างงานในต าแหน่งผู้พิการ โดยยึดหลักให้ผู้พิการได้รับโอกาสในการท างานอย่างเท่าเทียม 
ตามนโยบายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งได้ขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามมาตรา 33 หรือมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

3. คณะฯ มีการด าเนินการตามแผนการลดการใช้กระดาษอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ผลความส าเร็จด้านการประหยัด
พลังงานของคณะฯ สามารถเห็นได้จากข้อมูลประกอบในรายงาน (7.4 ก_5) ซึ่งสามารถสรุปมาตรการ โดยย่อได้ดังนี้ 
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 มาตรการลดการใช้กระดาษ เป้าหมาย : ลดการใช้กระดาษ  
o ส่งเสริมการใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว ในการท าส าเนา บันทึกข้อความ หนังสือภายนอก 
o เอกสารที่หมุนเวียนภายในคณะ เช่น ใบลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ให้ใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียวในการถ่ายเอกสาร 
o ลดการใช้กระดาษหน้าเดียวในการท าหนังสือแบบเสนอวาระประชุม   การส่งไลน์กลุ่มให้ธุรการภาควิชา 
o ลดการส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสนับสนุนการท าบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อการเรียนการสอน

ออนไลน์ เพื่อรองรับการเรียนแบบ E-learning กับอุปกรณ์ที่คณะฯจัดหาให้ เช่น iPad เป็นต้น 
(2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support)  

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะด้านกระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบทนั้น หน่วยบริการวิชาการฯ คณะฯ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการฯ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับความต้องการสังคม คณะฯ มีการก าหนดพันธกิจ คือ การบริการวิชาการเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางด้านสุขภาพ
ช่องปาก ด้วยจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทางโครงการหน่วย ทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ยากไร้ ในถิ่นธุรกันดารที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการทางทันตกรรมได้ 
การบริการวิชาการ ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน 

  จากนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะด้านกระจายโอกาส และส่งเสริมการศึกษาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบทนั้น หน่วยบริการวิชาการฯ คณะฯ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการฯ
ประจ าปี ที่สอดคล้องกับความต้องการสังคม  โดยมีตอบสนองความต้องการของชุมชนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบตามภารกิจ ได้แก่พื้นที่
จังหวัด นครนายกและสระแก้ว และพื้นที่อื่นๆ โดยในปี 2563 เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ไม่สามารถออกให้บริการ
ทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยได้เหมือนทุกปี โดยในปีการศึกษา 2563 สามารถจัดให้บริการได้ 1 ครั้งในวันที่ 23 ตุลาคม 2563  รวมให้บริการ
ผู้ป่วยทั้งสิ้น 197 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คือ 
“ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 100 บาทต่อคน” 
 - ผลการด าเนินงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ 2563 : สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 303.63 
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หมวด 2 กลยุทธ ์

ในปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดท าการทบทวนแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของคณะฯ  และ
ประชุมวางแผนพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 15 ปี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ร่วมพิจารณา วิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสพัฒนา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการทบทวน 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะฯ รายละเอียดตามตาราง 2-1  
2.1 การจัดท ากลยุทธ์  
ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategic development PROCESS) 
  1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning PROCESS)  
ตาราง 2-1 ขั้นตอนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 

 ขั้นตอน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนร่วม ระยะเวลา 

1. การเตรียมการรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อน ามาวิเคราะห์
เปรียบเทียบเพื่อเปน็แผนในการพัฒนาคณะ มีการรวบรวม 
และวิเคราะหข์้อมูล โดยสารสนเทศที่น ามาประกอบการ
พิจารณา  (ตาราง 2-2) 

รองคณบดีฝ่ายต่างๆ  กันยายน - 
ตุลาคม 2563 

2. ทบทวน MVV กรรมการคณะฯ  ร่วมกันพิจารณา พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ 
core value ของคณะ 

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค 
ตัวแทนคณาจารย์ ผอ. สนล 

ตุลาคม 2563 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน พิจารณาผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อ
ร่วมกันพิจารณางานที่ต้องด าเนินงานเร่งด่วน  

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค 
ตัวแทนคณาจารย์ ผอ. สนล 

ตุลาคม 2563 

 
4. 

SWOT analysis กรรมการคณะฯ  ร่วมกันพิจารณา Strength, Weakness, 
Opportunities และ Treats ของคณะ  

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค 
ตัวแทนคณาจารย์ ผอ. สนล 

ตุลาคม 2563 

 
Strength 

• หลักสูตรยังเป็นที่ต้องการและสนใจของผู้เรียนสูง เช่น ท.บ. วท บ. ส.บ. 

• ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ Central Business Area การคมนาคมสะดวก 

• มีหน่วยงานสร้างรายได้ที่มีระเบียบเป็นการเฉพาะ เช่น โรงพยาบาลทันตกรรม 

• คณาจารย์อายุไม่มาก สามารถพัฒนา และมี Generation gap น้อย 

Weakness 

• องค์กรไม่สามารถขยายขนาดได้ ข้อจ ากัดด้านก าลังคน 

• องค์กรอายุ 23 ปี บุคลากรเริ่มท างาน Routine ขาดความจูงใจ ใน
ค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ 

• ระบบการสื่อสารภายในองค์กร  ยังไม่สมบูรณ์ ข้อมูลส าคัญยังไม่สามารถ
ไปถึงทุกส่วนงานได ้

Opportunity 

• มีบุคลากรสายวิชาการและ วิชาชีพที่มีศักยภาพสูง 

• การเรียนการสอน โดยใช้ Platform online 

• มีความร่วมมือกับเครือข่าย ภาคีภายนอก เช่น สสส  มูลนิธิทันตนวัตกรรม 

• มีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) กับสถาบันต่างประเทศ 

• งบประมาณภายนอก ทุนพัฒนาบุคลากร งบด าเนินการแผนงานทันตฯสูงอายุ 

• นโยบายรัฐบาลที่เอื้อด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

Threat 

• การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการผลิตทันตแพทย์น้อยลง 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบด าเนินงาน 

• การเปิดคณะทันตแพทย์ใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน 

• สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  
มาตรฐานวิชาชีพและการก ากับมาตรฐานจากองค์กรวิชาชีพ 

5.  จัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าปี กรรมการคณะฯ  ร่วมกันพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธิ์ประจ าปี 
โดยให้สอดคล้องไปกับ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ core value  

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค 
ตัวแทนคณาจารย์ ผอ. สนล 

พฤศจิกายน 
2563 

6. จัดท าแผนปฏิบัติการ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบงานในแต่ละกลยุทธ์ น าไป
จัดท าแผนปฏิบัติการ รวมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดที่เหมาะสม 

รองคณบดี หัวหน้าภาค พ.ย. – ธ.ค. 
2563 
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 ขั้นตอน รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีส่วนร่วม ระยะเวลา 

7. กรรมการคณะพิจารณาแผน น าเสนอแผนปฏิบัติการใรที่ประชุมกรรมการคณะ พร้อมทั้ง
ร่วมกันพิจารณาตัวชีวัดความส าเร็จ จัดสรรงบประมาณ  มีการ
ก าหนดระยะเวลา และมีการติดตามความก้าวหน้า 

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค 
ตัวแทนคณาจารย์ ผอ. สนล 

ธันวาคม 
2563 

8. น าแผนไปปฏิบัติ ทุกฝ่ายน าแผนปฏิบัติการไปด าเนินการ   รองคณบดี/หัวหน้างาน
บุคลากร 

ธ.ค.63 -ก.ย.
64 

9. Monitoring รองคณบดีที่เกี่ยวขอ้ง รายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
เพื่อติดตามการท างาน และ ปรับปรุงการด าเนินงาน 

คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค 
ตัวแทนคณาจารย์ ผอ. สนล 

มีนาคม 2564 

2) นวัตกรรม (INNOVATION)  
  คณะฯ ได้พิจารณาก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) เนื่องจาก ในปัจจุบัน มีนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อด้าน
สุขภาพ ผู้สูงอายุ อีกทั้งมีแหล่งงบประมาณภายนอก ทั้งทุนพัฒนาบุคลากร และงบด าเนินการฝึกอบรมในแผนงานทันตกรรมเพื่อ
ผู้สูงอายุ โดยส่งบุคลากรไปอบรมเกี่ยวกับทันตกรรมผู้สูงอายุ และหนึ่งในผู้อบรมได้แก่ รศ. ทพญ. ดร. พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ ได้สร้างสรรค์
นวัตกรรมฐานเอียงรถเข็นส าหรับผู้ป่วยทันตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้สูงอายุที่ต้องนั่งรถเข็นสามารถเข้ารับบริการทางทันตกรรมได้
โดยไม่ต้องเคลื่อนย้าย ท าให้เกิดความสะดวกต่อผู้สูงอายุมากขึ้น โดยการออกแบบนวัตกรรมนี้ได้รัยความร่วมมือจาก บ. ทันตภัณฑ์ไทย 
และ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นค าขออนุสิทธิบัตร 
3) การวิเคราะห์และการก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Considerations) 

 คณะทันแพทยศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาเป็นปัจจัยพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ดังตาราง 2-3  
ตาราง 2-3 การรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Preparation: Collect and analyze data and information) 

ปัจจัยพิจารณา ข้อมูลส าคัญ แหล่งข้อมูล 

การด าเนินงานตามแผน - - ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและคณะ/รายงานผลการด าเนินงานของคณะ งานแผน/ งานบริหาร 

การพัฒนาคุณภาพ - ผลการตรวจประเมินระดับคณะ /ผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร งานแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ 

พันธกิจด้านการเรียนการสอน - ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
- รายงานการ feedback หลักสูตร จาก exit interview 
- อัตราการจบของนิสิตตามเวลา 
- อัตราการผ่านของการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
- ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

งานการศึกษา 
นิสิต 
บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต 

พันธกิจด้านการวิจัย - จ านวนเงินทุนวิจัย/ จ านวนผลงานตีพิมพ์/ จ านวนผลงานลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ฝ่ายวิจัยฯ 

พันธกิจด้านการบริการ
วิชาการ 

- รายรับโรงพยาบาลทันตกรรม 
- ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทันตกรรม 
- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย 

โรงพยาบาลทันตกรรม 
ผู้มารับบริการของคลินิกกการเรียน
การสอน และคลินิกบริการทันตกรรม 

พันธกิจด้านการบริหาร - จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ทันก าหนดในปีงบประมาณ 2653 
- โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าเร็จในปีงบประมาณ 2563 

ฝ่ายบริหารฯ 

ปัจจัยอ่ืนๆ - ปัจจัยและนโยบายภายนอก ได้แก่ แผนพัฒนาผู้สูงอายุ  
- ความร่วมมือกับคู่ความร่วมมือต่างๆ เช่น มูลนิธิทันตนวัตกรรม  
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ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของคณะได้แก่ หลักสูตรของคณะฯ ยังเป็นที่ต้องการและสนใจของผู้เรียนสูง และสามารถรับได้
เต็มจ านวนที่หลักสูตรประกาศรับ ซึ่งได้น าปัจจัยมานี้มาวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตร ให้ยังคงอยู่ในความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้
คณะทันตแพทย์ยังมีหน่วยงานสร้างรายได้ที่มีระเบียบเป็นการเฉพาะ ได้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง การคมนาคม
สะดวก ผู้ป่วยสามารถเดินทางมารับบริการได้ง่าย เป้าหมายการเพิ่มรายได้ของโรงพยาบาลเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของคณะฯ   
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของคณะได้แก่ องค์กรไม่สามารถขยายขนาดได้ ข้อจ ากัดด้านก าลังคน จ านวนบุคลากรสายวิชาการและ
สนับสนุน ท าให้คณะต้องด าเนินการภายใต้บุคลากรที่จ ากัด  
4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก (WORK SYSTEMS and CORE COMPETENCIES) คณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ข้างต้น  และพิจารณาให้สมรรถนะหลักของคณะ ได้แก่  1) การผลิตทันตบุคลากร โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน
ทักษะการสื่อสาร 2) การให้บริการทางทันตกรรม ที่มุ่งเน้นการสื่อสารกับผู้ป่วย และการสร้างรายได้ 3) การผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
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ข. วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์    (STRATEGIC OBJECTIVES) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ (KEY STRATEGIC OBJECTIVES)  (ตาราง 2-4 แผนยุทธศาสตร์คณะปีงบประมาณ 2564) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ปีงบ. 64 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

 1.พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้
ด้านทันต
แพทยศาสตร์อย่างมี
คุณภาพ 

1.1 การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี 
และหลังปริญญาให้ได้
มาตรฐาน 

  
  

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการ
สอนของอาจารย์และส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู ้

ระดับ 3.51 
  

1. พัฒนาความรู้ของคณาจารย์เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 
(SWU BEST/UKPSF)      
 2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอน
โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง                                         

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

จ านวนนิสิต ที่ผ่านการสอบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

ร้อยละ                                     100 
 
  

1. จัดการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาครบถ้วนตาม TOS ที่
ทันตแพทยสภาก าหนด         
2. เตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนการสอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิต 

ระดับ 3.51 ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

จ านวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต่อ
จ านวนที่ประกาศรับ 

ร้อยละ 90 พัฒนากระบวนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพทางการเรียนเข้า
เป็นนิสิต ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 2. พัฒนาระบบการ
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม
ในระดับชาติและ
นานาชาติ 

2.1สร้างระบบการวิจัยเพื่อ
ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม 

2.1.1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ
งาน สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

บาท 150,000 เพิ่มปัจจัยและสิ่งสนับสนุนในการท าวิจัยและการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ       

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิ
เทศน์สัมพันธ์ 

2.2 ส่งเสริมการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย และ
สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

  
  

2.2.1 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่
บนฐานข้อมูล SCOPUS 
(RS1.มหาวิทยาลัย) 

ร้อยละ 45 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคคลากรในคณะฯ เข้าร่วมอบรม
หรือเสริมสร้างความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
ผลงานในระดับนานาชาติ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิ
เทศน์สัมพันธ์ 

2.2.3 จ านวนผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์หรือ
นวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (RS 8)  

จ านวนชิ้นงาน 1 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคคลากรในคณะฯ เข้าร่วมอบรม
หรือเสริมสร้างความรู้ด้านการเขียนสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร    

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิ
เทศน์สัมพันธ์ 
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ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
เป้าหมาย
ปีงบ. 64 

กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

 

2.3 ส่งเสริมความร่วมมือสห
สาขา และสนับสนุนการหา
แหล่งทุนวิจัยภายนอก  

2.3.2 นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด (RS 6. มหาวิทยาลัย) 

จ านวน
โครงการ 

4 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งทุนภายนอกให้นักวิจัยทราบ
อย่างต่อเนื่อง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิ
เทศน์สัมพันธ์ 

3. พัฒนาโรงพยาบาล
ทันตกรรมและ
โครงการบริการ
วิชาการ 

3.2  พัฒนาระบบบริหาร
โรงพยาบาลทันตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ 

3.2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการโรงพยาบาล 
3.2.2 ร้อยละรายรับจากการ
รักษาพยาบาลทางทันตกรรมที่เพิ่มขึ้น     

ระดับ 
 

ร้อยละ 

3.51 
 
5 
  

1. สร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในทุกหน่วยงาน
ของโรงพยาบาล เพื่อให้บุคลากรมีความผูกพันและสามารถ
ท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างราบรื่น 2 ขยายการให้บริการ
ทางทันตกรรมในส่วนคลินิกพิเศษ เพื่อเพิ่มรายได้  

ผอ.โรงพยาบาล 

3.3  สร้างระบบและกลไกใน
การบริการทางวิชาการแก่
สังคม เพื่อการเข้าถึงบริการ 

3.3.1 ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการดูแล
สุขภาพช่องปากของผู้ป่วย 

บาทต่อคน 100 ให้บริการทันตกรรมในผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส รองผู้อ านวยการฝ่ายการ
รักษาและบริการวิชาการ 

5.1  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มี
ธรรมาภิบาล 

ผลการประเมินสมรรถนะผู้บริหาร คะแนน > 3.51 ประเมินผลการบริหารของผู้บริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

5. พัฒนาระบบ
บริหารและระบบ
พัฒนาบุคลากร 

5.4 มีระบบการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น 

คน 1 พัฒนาระบบการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นของอาจารย์ รองคณบดีฝายวางแผน
พัฒนาและประกัน
คุณภาพ 

5.5  บุคลากรมคีวามผูกพัน
กับองค์กร 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ท างาน 

ร้อยละ 50 พัฒนาศักยภาพในการท างานและการท าวิจัยให้แก่บุคลากร
สายสนับสนุน 

รองคณบดีฝายบริหาร 

5.5.1 ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อระบบบริหารงานบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คะแนน 3.51 ส่งเสริม  พัฒนา และปรับปรุงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานในองค์กร 
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2.2 น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)  
1) แผนปฏิบัติการ (ACTION PLANS) 
เมื่อกรรมการบริหารคณะฯ จัดท าแผนยุทธศาสตร์แล้ว จะท าการแจ้งแผนกลยุทธ์ไปตามงานฝ่ายต่างๆผ่านทางรอง

คณบดีที่เกี่ยวข้อง และ หัวหน้าภาค รวมทั้ง เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ในระบบ  Website ของคณะ และให้ผู้เกี่ยวข้องและรอง
คณบดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบงานในแต่ละกลยุทธ์ น าไปจัดท าแผนปฏิบัติการ รวมทั้งพิจารณาตัวชี้วัดที่เหมาะสม 
แล้วน าเสนอเพื่อให้ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ 

2) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ (ACTION PLAN Implementation) 
เมื่อกรรมการบริหารคณะฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการแล้ว ให้ชี้แจงส่วนงานต่าง ๆ ถึงวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด เพื่อให้

ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ รวมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติการทุก 6 เดือน  
3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) 
ภายหลังจากมีการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการปฏิบัติงานว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ และ

มหาวิทยาลัยแล้ว จะมีการขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  ให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณรายได้ประจ าหน่วยงาน ที่
ได้รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยตามการประมาณการรายได้ที่หน่วยงานพึงได้รับจากค่าลงทะเบียนของนิสิตจ ากฝ่ายแผนและ
ระบบ ERP ของมหาวิทยาลัย โดยการจัดสรรงบประมาณจะค านึงถึงความคุ้มค่า คุ้มทุน และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ โดยยังคง
รักษาเสียรภาพทางการเงินของคณะอย่างมั่นคง 

4) แผนด้านบุคลากร (WORKFOURCE Plans) 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์ ผู้รับผิดชอบ 

 1.พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ด้าน
ทันต
แพทยศาสตร์
อย่างมี
คุณภาพ 

1.1 การพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี 
และหลังปริญญาให้ได้
มาตรฐาน 

  
  

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพการสอน
ของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1. พัฒนาความรู้ของคณาจารย์
เกี่ยวกับเทคนคิการสอน (SWU 
BEST/UKPSF)      
  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

รายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของการ
สอน 

1. พัฒนาความรู้ของคณาจารย์
เกี่ยวกับเทคนคิการสอนที่ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (SWU 
BEST/UKPSF)        

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

5. พัฒนา
ระบบบริหาร
และระบบ
พัฒนา
บุคลากรที่มี
คุณภาพ 

5.3  มีการน าระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 

5.3.1 หลักสูตรเข้าสู่การประเมินคุณภาพ 
AUNQA 

พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ให้เข้าใจระบบการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

รองคณบดีฝายวางแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพ / รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ 

5.4 มีระบบการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

5.4.3 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับ
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน 

พัฒนาศักยภาพในการท างานและ
การท าวิจัยให้แก่บุคลากรสาย
สนับสนุน เพื่อให้สามารถขึ้นสู่
ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นตามสายงาน 

รองคณบดีฝายบริหาร 

 



[21] 

 

5. ตัววัดผลการด าเนินการ  (PERFORMANCE MEASURES) 
พันธกิจ ตัววัดผลการด าเนนิงาน (หลัก) ผลลัพธ์หมวด 7 

พันธกิจด้านการเรียนการ
สอน 

- อัตราการจบของนิสิตตามเวลา 
- อัตราการผ่านของการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
- ความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
- ระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 
- จ านวนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต่อจ านวนที่ประกาศรับ 

7.1 ก_1, 7.1 ก_2 
7.1 ก_3, 7.1 ก_4 
7.2 ก (1)_1 
7.2 ก (1)_2 
7.1 ข (1)_1 

พันธกิจด้านการวิจัย - จ านวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
- จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
- จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือส่ิงประดิษฐ์หรือนวัตกรรม ที่ยื่นขอหรือได้รับความ

คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหรือการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์      

- จ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  

7.5 ก_4 
7.3 ก (1)_3 
7.1 ก_5, 7.1 ก_6 
 
 
 
7.3 ก (1)_2 
 

พันธกิจด้านการบริการ
วิชาการ 

- ผลการประเมินคุณภาพ HA 
- รายรับโรงพยาบาลทันตกรรม 
- ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทันตกรรม 

- ค่าใช้จ่ายที่ลดลงในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย 

n/a 
7.5 ก_1, 7.5 ก_2, 7.5 ก_3 
7.2 ก (1)_3 
P 12 

พันธกิจด้านการบริหาร - จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดินที่ใช้ทันก าหนดในปีงบประมาณ 2653 
- โครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ส าเร็จในปีงบประมาณ 2563 
- จ านวนอาจารย์ที่ขึ้นสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
- จ านวนหลักสูตรที่เข้ารับการประเมินคุณภาพ AUNQA 

7.1 ข (1)_2 
7.1 ค_1 
7.3 ก (1)_1 
 

 

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN Modification) 
ที่ประชุมกรรมการคณะเดือน เมษายน 2564  มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือน และ ก่อนสิ้น

ปีงบประมาณ คณะกรรมการประจ าคณะ จัดประชุมทบทวนการด าเนินงานตามแผน เพื่อพิจารณาว่าบรรลุผล และ การใช้
งบประมาณเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากมีสถานการณ์ที่ต้องปรับเปลี่ยนแผน จะมีการร่วมกันพิจารณาในที่ประชุมกรรม 
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หมวด 3 ลูกค้า 
3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations)  
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Listening to Students and Other CUSTOMERS)  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 3-1 แสดงกระบวนการฟังเสียงลูกค้า 

3.1 ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations)  
ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Listening to Students and Other CUSTOMERS)  
 (1)  ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีในปัจจุบัน  (Current Students and Other CUSTOMERS)  
 ภายหลังจากที่คณะทันตแพทย์ก าหนดกลุ่มลูกค้า ได้มีการจัดท าระบบการฟังเสียงลูกค้า ดังตาราง ที่ 3.1 
ตารางท่ี 3.1 ก (1)-1 การรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีในปัจจุบัน   

กลุ่มที่รับฟัง 
สารสนเทศที่ตอ้งการ ความถี ่ วิธีการรับฟัง การน าไปใช้ประโยชน์ 

 Y M S N   

พันธกิจด้านการเรยีนการสอน 

1. นิสิตทันตแพทย์ / 
ทันตสาธารณสุข 
 

• ความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอน 

• ความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน 

 

  ✓  - แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- แบบประเมินรายวิชา 
- การประชุม Focus group ของ

นิสิตหลักสูตรทันสาธารณสุข
ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเมื่อจบภาคการศึกษา 

- โครงการพบอาจารย์ปรึกษา  

ปรับปรุงการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุน  

Identify/revised 
customer 

requirements

Validate 
requirements

Prioritize 
requirements

Select go-forward 
requirements

Develop service 
protocols

Measure service 
protocol 
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กลุ่มที่รับฟัง 
สารสนเทศที่ตอ้งการ ความถี ่ วิธีการรับฟัง การน าไปใช้ประโยชน์ 

 Y M S N   

✓    - Exit interview 

• ความคาดหวังของผู้เรียนต่อ
หลักสูตร 

   ✓ - การประชุม Focus group ของ
นิสิตหลักสูตรทันสาธารณสุข
ร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเมื่อเริ่มเข้าศึกษา 

2. นิสิตหลังปริญญา - ความคาดหวังของผู้เรียน
ต่อหลักสูตร 

  ✓  - การสัมภาษณ์นิสิตของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเมื่อเมื่อเริ่ม
เข้าศึกษา 

ปรับปรุงการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุน  

• ความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอน 

• ความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน 

    - แบบส ารวจความพึงพอใจ 
- แบบประเมินรายวิชา 

✓    - Exit interview 

พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 

3. ผู้ป่วยที่มารับ
บริการในคลินิกการ
เรียนการสอน  

ความคาดหวัง / ความพึง
พอใจ / ไม่พึงพอใจในการรับ
บริการ 

 ✓   - แบบส ารวจความพึงพอใจ (ระบบ 
QR code) 

ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การท างาน รพ.ทันตก
รรม 

4. ผู้ป่วยที่มารับ
บริการในคลินิก
บริการทันตกรรม 

ความคาดหวัง / ความพึง
พอใจ / ไม่พึงพอใจในการรับ
บริการ 

 ✓   - แบบส ารวจความพึงพอใจ (ระบบ 
QR code) 

ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การท างาน รพ.ทันตก
รรม 

5. ผู้ป่วยที่มารับ
บริการในหน่วยทัน
ตกรรมพระราชทาน 

ความคาดหวัง / ความพึง
พอใจ / ไม่พึงพอใจในการรับ
บริการ 

 ✓   - แบบส ารวจความพึงพอใจ ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การให้บริการหน่วยทัย
ตกรรมพระราชทาน 

หมายเหตุ ความถี่ Y = Year M = Month S= Semester N = Need 

(2)  ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี (Potential Students and Other CUSTOMERS)  
 ในป ีการศ ึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร ์  ได ้ เร ิ ่มจ ัดท  าการส  ารวจความต ้องการของล ูกค ้าในอนาคต  
(future students) โดยได้ท าแบบสอบถาม ชนิด google form ไปยังศิษย์เก่า และ ทันตแพทย์ที่จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิตจากสถาบันอื่น เกี่ยวกับความต้องการการจัดเข้าร่วมหลักสูตรอบรมต่อเนื่อง (Reskill/Upskill) และการการเรียนต่อระดับ
หลังปริญญา โดยสาขาที่เริ่มจัดท าได้แก่ สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก สาขาชีววิทยาช่องปาก 
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ตารางที่ 3.1 ก (1)-2 การรับฟังเสียงของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นที่พึงมี 

กลุ่มที่รับฟัง 
สารสนเทศที่ตอ้งการ ความถี่ วิธีการรับฟัง การน าไปใช้ประโยชน์ 

 Y M S N   

พันธกิจด้านการเรยีนการสอน 

ศิษย์เก่า และ 
ทันตแพทย์ที่
จบการศึกษา
ทันต
แพทยศาสตร์
บัณฑิตจาก
สถาบันอื่น  

- ความต้องการในเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่อเนื่อง / ศึกษาต่อหลังปริญญา 

- ระยะเวลาที่ต้องการอบรม 
- ค่าใช้จ่ายที่รับได้ 
- รูปแบบการเรียน 

onsite/online/module 

   ✓ - แบบส ารวจ
ชนิด google 
form 
 

จัดท าหลักสูตรอบรมระยะส้ัน/ หลักสูตร
หลังปริญญาที่ตอบสนองความต้องการ  

ผู้ใช้บัณฑิต - สอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต 
- เชิญตัวแทนร่วมสัมมนาหลักสูตร/พัฒนา
หลักสูตร 

✓    - แบบส ารวจ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

หน่วยงาน/
แหล่งฝึกงาน 
(คู่ความ
ร่วมมือ) 

- อาจารย์ที่ออกนี้เทศงานนักศึกษา รับฟัง
ความคิดเห็นจากแหล่งฝึกงาน 
- การเชิญวิทยากรจากแหล่งฝึกงาน มาร่วม
สอนในหลักสูตร 

✓    - ประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น 

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามความต้องการของคู่ความร่วมมือ 

หมายเหตุ ความถี่ Y = Year M = Month S= Semester N = Need 

ข. การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และการก าหนดหลักสูตรและบริการ (Students and Other CUSTOMERS 
Segmentation, and Program and Service Offerings)  
 (1)  การจ าแนกกลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Students and Other CUSTOMERS Segmentation)  
 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ก าหนดกลุ่มลูกค้าตามพันธกิจดังนี้  
 
 
 
 
 
  
 

ในการก าหนดกลุ่ม  Future students คณะฯ ได้มีการปรับจ านวนรับนิสิต โดยเพิ่มจ านวนรับในกลุ่มนักเรียนจาก
โรงเรียนเครือข่ายให้เพิ่มขึ้น ได้แก่ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร สาธิตปทุมวัน และสาธิตองครักษ์ เนื่องจากภายหลังการประเมิน
ความส าเร็จของผู้เรียน พบว่านิสิตที่รับมาจากช่องทางนี้ ไม่พบการสละสิทธิ์ ลาออกระหว่างเรียน มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี อีกทั้ง
ยังเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมท ากิจกรรมกับคณะอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งในปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ความสนใจในการสมัครเข้า
ร่วมโครงการมากขึ้นทุกปี ท าให้คณะสามารถได้รับประโยชน์โดยสามารถคัดเลือกเด็กที่มีศักยภาพเข้ามาเรียนในคณะได้ 

 
 

• Future Students

• นิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

• นิสิตหลังปริญญา

• ทันตแพทย์ที่เข้าร่วมหลกัสูตร Reskill/upskill

พนัธกิจดา้น

การเรยีนการสอน

• ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกการเรียนการสอน 

• ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกบริการทันตกรรม

• ผู้ป่วยที่มารับบริการในหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
พนัธกิจดา้นบรกิารวิชาการ
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(2)  การจัดการศึกษาและบริการ (Program and Service Offerings)  
2.1 หลักสูตรที่ได้วุฒิการศึกษา (Degree Program) 

1. หลักสูตรที่ขึ้นตรงต่อมหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 5 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น 
 หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)* 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) สาขาทันตกรรมคลินิก  2) สาขาทันตกรรมทั่วไป 3) สาขาวิชา
วิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

2.  หลักสูตรที่ขึ้นตรงต่อทันตแพทยสภา ทั้งสิ้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรระดับต ่ากว่าปริญญาตรี 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ 
2) หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้าน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งเป็น

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก และได้รับการตรวจประเมินสถาบันจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
2.2 หลักสูตรที่ Upskill/Reskill 5 หลักสูตร (Non-Degree Program) ได้แก่หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อเป็นการ 
Reskill/Upskill ให้กับทันตบุคคลากรที่สนใจในงานทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้เปิดอบรมระยะสั้น ทั้งสิ้น 5 
หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรทันกรรมผู้สูงอายุ ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา เวชศาสตร์ช่องปาก วิทยาเอนโดดอนท์  
2.3 บริการของโรงพยาบาลทันตกรรม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 บริการหลักดังนี้ 1) บริการผู้ป่วยในส่วนคลินิกการเรียนการ
สอน (Student clinic) 2) บริการผู้ป่วยในส่วนคลินิกบริการทันตกรรม (Special clinic) 3) บริการผู้ป่วยในหน่วยบริการวิชาการ  
3.2 ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement)  
ก. ความสัมพันธ์และการผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ (Students and Other CUSTOMERS Relationships and Support)  

(1) การจัดการความสัมพันธ์ (Relationship Management) 

 
 
 
 

แผนภาพ 3-2 แสดงการสร้างความสมัพันธ์กับลูกค้า 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ดังแผนภาพ 3-2  ในปีการศึกษา 2563 ได้เริ่มมีการท าโครงการ
กับกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในอนาคต เพิ่มเติมจากกิจกรรม Open house 
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ ได้แก่ โครงการฝึกประสบการณ์วิจัยในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2563 ทางคณะฯ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มศว เพื่อร่วมระดมทุน ในโครงการ  

Fu
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nt
s • Website

• Research Experince 
Project

• Open house Cu
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nt
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nt
s • Website

• Advisor system

• Line group

• E-mail / phone 
contact

Al
um

ni • Website

• Reskill/Upskill 
activities

• SWU DENT alumni

• Fundraising events
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• Phone contact St
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c• Phone contact

• Line
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SWU DENT CHARITY 2020 ส าหรับการใช้เพื่อซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จ าเป็นที่ต้องใช่ในการให้บริการ ในสถาการณ์ระบาดของ
โรคโควิด-19 และได้มีการจัดบรรยายวิชาการ on line โดยศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง และมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคจ านวนมาก  
(2)  การเข้าถึงและการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Student and Other CUSTOMER Access and Support) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์มีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ดังแผนภาพ 3-2 และ ตาราง 
ตารางที่ 3.2 ก (2)-1 การเข้าถึงและการสนับสนนุผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 

ลูกค้า เนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร 

1. ลูกค้าในอนาคต (นักเรียน / ทพ. ที่
ต้องการ อบรมระยะส้ันและเรียนต่อ)  

• โครงการ / หลักสูตรที่เปิด/เวลารับสมัคร 

• ต าแหน่งงาน (รับสมัคร  ทพ ใช้ทุน) 

website : http://dent.swu.ac.th 
 

2. นิสิตปัจจุบัน • ปฏิทินการศึกษาของคณะ 

• Course syllabus / assessment method 

• ประกาศทุน 

• Update สถาณการณ์ในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 

MS team รายวิชา 
website : http://dent.swu.ac.th 
Line กลุ่มฝ่ายการศึกษาและนิสิต 
facebook : Swu Dent 
facebook : Swu Dent Preclinic 

3. ศิษย์เก่า • หลักสูตรอบรมระยะส้ัน 

• กิจกรรมต่างๆของคณะ 

• การบรรยาย online ของศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

website : http://dent.swu.ac.th 
facebook : Swu Dent 
facebook : SWUDAS 
facebook : Dent Swu Charity  

4. ผู้ป่วยคลินิกการเรียนการสอนและ
ผูป้่วยคลินิพิเศษ 

• แจ้งการให้บริการ (การเปิด-ปิด ในช่วงระบาดของโรคโควิด 19) 

• การบริการ / รายชื่อทันตแพทย์ 
อัตราค่ารักษา 

• ช่องทางการประเมินความพึงพอใจ 

facebook : โรงพยาบาลคณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว 
website : http://dent.swu.ac.th 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มต่างๆ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ ดังตาราง ตารางที่ 3.2 ก (2)-1  
และในปีการศึกษา 2563 ได้เริ่มจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิจัยในทางวิทยาศาสตร์สุขภาพส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีความสนใจในสายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มีโอกาสฝึกประสบการณ์ท างานวิจัยระดับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ทันตแพทยศาสตร์ และเป็นการประชาสัมพันธ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าในอนาคต 
(3)  การจัดการข้อร้องเรียน (Complaint Management) 
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและอุบัติการณ์ที่เกิดใน รพ ทันตกรรม 

1. รพ. ทันตกรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง โดยมี ผู้บริหาร รพ , หัวหน้างาน, และตัวแทนบุคลากร
ฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกันทุก 2 เดือนเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อุบัติการณ์ และปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว รวมถึงข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้มารับบริการและจากบุคลากรใน
คณะ เพื่อร่วมกันหาสาเหตุของปัญหาและพิจารณาแนวทางการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละประเด็น โดยเมื่อพิจารณาสรุปแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการ 
เพื่อน าเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป 

2. รพ. ทันตกรรมมีการรวบรวมและส ารวจความพึงพอใจ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ หรือจากบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อสรุปผลทุกเดือนเพ่ือรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ 

http://dent.swu.ac.th/
http://dent.swu.ac.th/
http://dent.swu.ac.th/
http://dent.swu.ac.th/
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จัดการความเสี่ยงเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป  
3. รพ ทันตกรรม มีนโยบายส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานของ รพ โดยขอความร่วมมือให้

บุคลากรทุกระดับเขียนรายงานอุบัติการณ์ในแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ประเด็นปัญหาต่างๆ ในการท างานได้รับการแก้ไข
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 

4. ประเด็นปัญหาหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และส่งผลให้เกิดความเสียหาย จะถูกรวบรวมไว้ในแผนบริหารความเสี่ยง
ของ รพ ทันตกรรม ซึ่งจะมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการความเสี่ยงหรือปัญหานั้นๆ ทุกไตรมาส และรายงานในที่
ประชุมคณะกรรมการจัดการความเสี่ยง 
ข. การค้นหาความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ (Determination of Student and Other 
CUSTOMER Satisfaction and ENGAGEMENT)  
(1) ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพัน (Satisfaction, Dissatisfaction and ENGAGEMENT) 

แนวทางการค้นหาความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เป็นไปตาม ตารางที่ 3.1 ก  
 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตทุกระดับต่อการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษาในระดับ
รายวิชา และมีการในภาพรวมอีกครั้งหลังจากจบการศึกษา โดยการท า exit interview เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตร และการ
เรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป ในปีการศึกษา 2563 มีการค้นหาความไม่พึงพอใจส าหรับนิสิต โดยการให้นิสิตกรอกแบบ 
google form  โดยฝ่ายกิจการนิสิตเนื่องจากเป็นช่วงสถาณการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้นิสิตมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนค่อนข้างมาก ซึ่งได้มีการน าข้อเสนอแนะของนิสิตดังกล่าวมาพิจารณาในกรรมการคณะ และ กรรมการตารางสอน
เพื่อจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม    
 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการที่คลินิกของโรงพยาบาลทันตกรรมและคลินิกการ
เรียนการสอนโดยช่องทาง QR code ที่ตั้งอยู่ที่จุดต่างๆ ในโรงพยาบาลที่สามารถมองเห็นได้ง่าย เช่น จุดช าระเงิน สื่อประชาม
สัมพันธ์ที่วนฉายในลิฟต์  และ ที่ website คณะฯ ขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการรวบรวมผล ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน ทาง
โรงพยาบาลทันตกรรมจะท าการคัดกรองเรื่องร้องเรียนต่างๆ และน าเข้าพิจารณาในกรรมการด าเนินงานของโรงพยาบาลทันตกรรม 
ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน แต่หากเป็นเรื่องเร่งด่วน จะมีการแจ้งผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการที่เกี่ยงข้อง และด าเนินการตาม
ระบบทันทีโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุม 
(2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น (Satisfaction Relative to Other Organization) 

ในปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลโดยการท างานร่วมกันในคณะท างานประกัน
คุณภาพ ประกอบด้วยรองคณบดีซึ่งท างานด้านการพัฒนาคุณภาพของทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่งตั้งโดยองค์กรผู้บริหารคณะทันต
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมชุดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ เพื่อให้ส ามารถน ามาใช้ในงานพัฒนา
คุณภาพร่วมกันทุกมหาวิทยาลัย 
ค. การใช้ข้อมูลเสียงของลูกค้าและตลาด (Use of VOICE-OF THE-CUSTOMER and Market Data)  

โรงพยาบาลทันตกรรม มีการน าข้อมูลที่ได้จากการรับฟังเสียงของลูกค้ามาท าการพัฒนาระบบการท างานของฝ่ายการเงิน 
โรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจในการมารับบริการมากยิ่งขึ้น 
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้

4.1 การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน (Measurement, Analysis, and  
Improvement of Organization Performance)  
ก. การวัดผลด าเนินการ (PERFORAMANCE measurement) 
 (1) ตัววัดผลด าเนินการ (PERFORAMANCE MEASURES) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณา คัดเลือก และปรับแก้ตัววัดผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ  
วิสัยทัศน์และเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย จากนั้นคณะฯจึงได้
ก าหนดโครงการต่างๆ ไว้ในแผนกลยุทธ์ประจ าปีเพื่อให้บรรลุ  ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ การก าหนด
ระยะเวลา และมีการติดตามผลการดาเนินงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆ ของคณะฯ ในทุก 6 
เดือน รวมทั้งมีการสรุป ประจ าปีในที่ประชุมกรรมการคณะฯ เมื่อจบปีงบประมาณ ในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ในที่ประชุมกรรมการคณะประจ าเดือน พฤศจิกายน 2563 เพื ่อให้น าผลการ
ด าเนินงานมาประเมินปรับปรุงการด าเนินการในปีถัดไป  นอกจากนี้ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และตัวชีวัด ถูกเสนอต่อ
มหาวิทยาลัยตามระบบ SWU-SAAP ทุก 6 เดือน โดยด าเนินงานผ่านรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  

ส่วนด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ ในความรับผิดชอบของรองคณบดีฝ่ายบริหารรายงานต่อมหาวิทยาลัยผ่าน ระบบ 
SWU-ERP รวมทั้งรายงานสถานะการเงินและติดตามการใช้งบประมาณต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์และปรับตัวชี้วัดให้เหมาะสม และได้มีการติดตามการด าเนินงานตาม
แผนเป็นระยะในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีตัวชี้วดที่ส าคัญแสดงในตารางที่ 4.1 ก (1)_1 
ตารางท่ี 4.1 ก (1)_1  วิธีการเลือกและรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งความถี่ในการทบทวนข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจหลัก 

ข้อมูลและสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการรวบรวมสารสนเทศ ความถี่ในการทบทวน
ข้อมูลสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

ด้านการผลิตบัณฑิต  

1) อัตราการรับนิสิตเทียบกับค่าเป้าหมาย  
2) อัตราการสอบผ่านขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบโรคศิลปะ 

(เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)  
3) อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร 
4) ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน  
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 

• งานบร ิการการศ ึกษา
ด าเนินการ จัดเก็บข้อมูล
ด้านการผลิตบัณฑิต ตาม
ตัวชี้วัดต่างๆ  

• การรายงานผลการ
บริหารจัดการหลักสูตร
จากคณกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

- ภาคการศึกษา หรือตาม
ปีการศึกษา  

7.1 ข (1)_1 
7.1 ก_3,7.1 ก_4 
 
7.1 ก_1, 7.1 ก_2 
7.2 ก (1)_1 
7.2 ก (1)_2 
 

ด้านการวิจัย  

1) จ านวนเงินทุนวิจัยภายในและภายนอกสถาบัน 
2) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ า 
3) จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
4) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ที่

ยื่นขอหรือได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา  

- ฝ่ายวิจัยรวมรวมข้อมูลทุน
วิจัยภายในหน่วยงาน 

- ตัวชี้วัดทางด้านการเงิน 
รายงาน ทุก 6 เดือน
ตามรอบปีงบประมาณ 

- จ านวนบทความที่
ตีพิมพ์รายงาน  ทุก 6 
เดือนตามรอบ 

7.5 ก_4 
7.3 ก (1)_3 
 
7.1 ก_4 
 



[29] 

 

ข้อมูลและสารสนเทศ 
เพื่อใช้ในการติดตามผลการปฏิบัติงาน 

วิธีการรวบรวมสารสนเทศ ความถี่ในการทบทวน
ข้อมูลสารสนเทศ 

ผลการด าเนินงาน 

5) จ านวนนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 

7.1 ก_5,  
7.1 ก_6 
 
7.3 ก (1)_2 

ด้านการบริการวิชาการ  

1) ผลการประเมินคุณภาพ HA 
2) ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล 
3) รายรับ/ก าไร จากการรักษาพยาบาลทางทันตกรรม 
4) ค่าใช้จ่ายลดลงในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย 

- โรงพยาบาลทันตกรรม
รวบรวมและน าเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการคณะ 

- รายรับโรงพยาบาล 
รายงานต่อกรรมการ
คณะทุกเดือน  

- ตัวชี้วัดอ่ืนๆ รายงาน
ทุกสิ้นปีงบประมาณ 

n/a 
7.2 ก (1)_3 
7.5 ก_1, 7.5 ก_2 
7.5 ก_3 

P 12 

การพัฒนาระบบบริหารและระบบพฒันาบุคลากร  

1) จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2) ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อสภาพแวดล้อม

ในการท างาน/ความผูกพันองค์กร 
3) ร้อยละของพัสดุที่ส่งมอบตรงเวลา 
4) ร้อยละของเงินรายได้(อุดหนุนรัฐบาล)ที่ทันตาม

ก าหนดเวลา 

- ฝ่ายบุคคล รวบรวมข้อมูล
และน าเสนอต่อที่ประชุม
กรรมการคณะ 

- ฝ่ายพัสดุ / การเงิน  

- การเงินและพัสดุ : ทุก
เดือนในที่ประชุม
กรรมการคณะ 

- ความพึงพอใจของ
บุคลากร : ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ  

7.3 ก (1)_1 
7.3 ก(2)_1 
7.3 ก(2)_2 
 
7.1 ข (1)_2 
7.1 ค_1 

(2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 ในปีการศึกษา 2561 มติของกรรมการบริการคณะฯ ก าหนดคู่เทียบด้านการเรียนการสอนและการวิจัยกับ ได้แก่คณะ  
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ผลการเทียบเคียงดังตาราง 7.1 ก-2) คณะฯ มีวิธีการเลือกข้อมูลและสารสนเทศเชิง
เปรียบเทียบ มาท าการพัฒนางานของคณะโดยการน าผลการด าเนินงานของคณะฯที่ผ่านมาในแต่ละปี และผลการด าเนินงานของคู่แข่ง
ขัน คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ  มาใช้เป็นข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจและสนับสนุนให้เกิด
นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลผลการด าเนินตามตัวชี้วัดที่คณะฯยังไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติเป็นต้น ดังรายละเอียดในแผนภูมิที่ 4.1ก(2)_1 
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(3) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility)  
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการก ากับติดตามตัวชี้วัดต่างๆ ในเวลาที่ก าหนด มีการประชุมของคณะกรรมการฯที่ติดตามเฉพาะ
เรื่องตามก าหนดเวลา เช่น การประชุมกรรมการบริหารคณะฯ และอาจมีการประชุมเร่งด่วนในกรณีที่ต้องรีบตัดสินใจ มีการประชุม
ตามความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ทันต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เป็นเรื่องสาคัญจะน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งมีการประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติ และคณะฯมีระบบ
การวัดผลการด าเนินงานที่ทันต่อความต้องการ โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้านการเงิน จะมีการรายงานในที่ประชุมกรรมการคณะทุกเดือน  

ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ (PERFORMANCE ANALYSIS and Review) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อใช้ในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน 

การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 

ด้านการผลิตบัณฑิต : ผู้เรียน บัณฑิต 

- ข้อมูลแผนการรับเข้าศึกษา 
- อัตราการรับเข้าศึกษา 
- ข้อมูลอัตราการคงอยู่ของนิสิต 
- ข้อมูลผลการประเมินการเรียนการสอนของ

ผู้สอน และรายวิชา 
- ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน 

และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิต 
- ข้อมูลอัตราการผ่านสอบขึ้นทะเบียนผู้

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เฉพาะหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) 

- ข้อมูลอัตราการส าเร็จการศึกษาตามเวลา 
(เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต) 

- ระยะเวลาการจบ (หลักสูตรหลังปริญญา)  

- น าข้อมูลผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยในการการศึกษา 2563 ได้มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
1. ภายหลังวิเคราะห์ข้อมูลการรับนิสิตจากระบบต่างๆ คณะกรรมการวิชาการฯ มีมติปรับ
จ านวนรับนิสิต โดย ปรับเพิ่มจ านวนรับของนิสิตในรอบTCAS2 และ TCAS 3 (กสพท) เพิ่ม ขึ้น 
โดยงดรับนิสิตในรอบ TCAS 4 ลง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีการอัตราการสละสิทธิ์สูง และเพิ่มการ
รับ ในรอบ TCAS 5 เพิ่อให้จ านวนรับเป็นไปตามแผนการรับที่ประกาศ  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการผ่านสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
คณะกรรมการวิชาการฯ มีมติให้จัดโครงการทบทวนความรู้ให้กับนิสิตก่อนการสอบ โดยได้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 ในปีและจากเสียงสะท้อนของนิสิตต้องการมีเวลาหยุดเพื่อ
ทบทวนก่อนสอบ กรรมการตารางสอนจึงได้จัดให้มีเวลาชว่งก่อนสอบ 1 สัปดาห์ เพื่อทบทวน
ความรู้ด้วยตนเอง 

ด้านการบริการวิชาการ : ผู้รับบริการทางทันตกรรม 

- ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
โรงพยาบาล 

- รายรับ/ก าไร จากการรักษาพยาบาลทางทัน
ตกรรมที่เพิ่มขึ้น 

- น าข้อมูลผลการด าเนินงานมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยในการการศึกษา 2563 ได้มีการ
ด าเนินงานดังนี้ 
- การปรับปรุงระบบงานการเก็บเงินของโรงพยาบาลทันตกรรม 
- การเพิ่มช่องทางการช ารเงินด้วย `QR code 
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ข การวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงาน 
4.1ข การวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
4.2 ก (1) การจัดการความรู้ 
 ปีการศึกษา 2563 คณะไม่ได้ด าเนินการโครงการจัดการความรู้ อย่างเป็นรูปธรรม แต่มีแผนในการจัดโครงการจัดการ
ความรู้เรื่อง "การเลื่อนระดับต าแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ” เพื่อให้
บุคลากรที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งมาแลกเลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  โดยในเบื้องต้น ได้มีการจัดประชุมออนไลน์เรื่อง "ขั้นตอนและวิธีการ
เลื่อนระดับที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
4.2 ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ข (1) คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ 
คณะทันตแพทยศาสตร์มีคณะคณะกรรมการจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การบริหารและการ
บริการวิชาการ ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกบัความต้องการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ตลอดจนดูแล ฝึกอบรม 

พัฒนา ช่วยเหลือ บุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ประสานงาน ด าเนินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การ

บริการวิชาการ งานของโรงพยาบาลทันตกรรม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ 
3) ป้องกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
4) ก าหนดนโยบายควบคุมความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อโซเซียลมีเดีย 

ค การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
4.1ค การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 การปรับปรุงผลการด าเนินงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการ
ด าเนินการโดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะน าผลการด าเนินงานไปน าเสนอในที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อดาเนินการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะฯให้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมทั้งถ่ายทอดลงสู่ผู้ปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบผลการวิเคราะห์เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน คณะฯ มีการจัดล าดับความส าคัญโดย
การเรียงล าดับความส าคัญจากเรื่องที่ต้องด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและการ
ปฏิบัติงานที่ผลการด าเนินงานที่บรรลุเป้าหมายน้อยที่สุดเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ 
การพิจารณาจัดล าดับความส าคัญด าเนินการโดย ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการ
ด าเนินการก าหนด แผนงานเร่งด่วน 3 แผนงานได้แก่ 
1. แผนการปรับปรุงเพิ่มอัตราการผ่านของผลการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม 
2. แผนการปรับปรุงระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
3. แผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานวารสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ให้อยู่ใน

ระดับ TCI 1 
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5) ส ารวจ ประเมิน ประโยชน์ของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะทันตแพทยศาสตร์ และแจ้งประสิทธิภาพใหม่ๆ ของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการในคณะทันตแพทยศาสตร์  

ตารางที่ 4.2 ข (1)_1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 

คุณลักษณะ วิธีการจัดการ ผู้รับผิดชอบ 

มีความแม่นย า/ความถูกต้องเชื่อถือ
ได้/ความทันกาล 

- มีรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานเครื่อง และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูล
ด้านต่างๆเข้าระบบ (ตาราง 4.2 ข (1)_2) 
- มีการตรวจเช็คเครื่องและระบบเครือข่ายสม ่าเสมอ 

นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา 

ความปลอดภัยและไม่รั่วไหล - คณะฯ ใช้ server ซึ่งมี IP เฉพาะ คนภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ ท าให้เกิดความ
ปลอดภัยของข้อมูล ไม่ร่ัวไหล 
- คณะฯ มีระบบ firewall ซึ่งคณะฯ จัดซื้อต่างหากเพื่อเพิ่มปลอดภัย 
- มีรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานเครื่อง และมีการก าหนดสิทธิการใช้งาน 
- มีระบบไฟส ารองในเครื่องที่เก็บข้อมูลส าคัญ 
- มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้ฮาร์ดแวร์ที่ปลอดภัย 
- มีเจ้าหน้าที่ประจ าในการดูแล บ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 

ตารางที่ 4.2 ข (1)_2 ระบบและระดบัการเข้าถึงข้อมูล  

ชื่อระบบ ข้อมูลและสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ ผู้ใช้งาน 

Website 
http://dent.swu.ac.th/ 

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บุคลากร นิสิต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

SWU-ERP ระบบการเงิน พัสดุ และทรัพยากร
บุคคล 

เจ้าหน้าที่การเงิน พัสดุ และ 
นักทรัพยากรบุคคล 

ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะฯ/ 

SWU-SARABUN ระบบงานสารบรรณ นักจัดการงานทั่วไป ผู้บริหาร / เจ้าหน้าที่ธุรการ
คณะฯ/ เจ้าหน้าที่ธุรการภาคฯ 

E-meeting ติดตามรายงาน/วาระการประชุม นักจัดการงานทั่วไป ผู้บริหาร 

SWU–SAP ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้บริหาร 

CHE-QA-ONLINE ระบบงานประกันคุณภาพ นักจัดการงานทั่วไป/ผู้
ประสานงานหลักสูตร 

บุคลากร 

e-Learning system  ระบบการจัดการเรียนรู ้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า 

SSB  ระบบเวชระเบียนผู้ป่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากร นิสิต 

PACS ข้อมูลภาพถ่ายรังสีของทุกคลินิก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากร นิสิต 

4.2 ข (2) ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 
 ข้อมูลตามตาราง 4.2 ข (1)_1 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
4.2 ข (3) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลสารสนเทศ 

 เพื่อให้การดูแลระบบงานสารสนเทศของคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องแม่นย า คณะฯ ได้มีการแต่งตั้ง 
“คณะกรรมการจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การบริหารและการบริการวิชาการ” ซึ่งมีหน้าที่
ก ากับดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.2 ข (4) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์  คณะฯ มีการปรับเปลี่ยนรุ่นให้ทันสมัยเหมาะแก่การใช้งานให้เป็นปัจจุบัน  
คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ คณะฯ มีการปรบัเปลี่ยนโปรแกรมให้ทันสมัยเสมอ มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและเหมาะกับการใช้งาน 
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หมวด 5 บุคลากร 

5.1 สภาวะแวดล้อมด้านบุคลากร (Workforce Environment) 
ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (Workforce CAPABILITY and CAPACITY)  
5.1 ความจ าเป็นด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง (CAPABILITY and CAPACITY) 
 การวิเคราะห์อัตราก าลัง คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการวิเคราะห์อัตราก าลังของสายวิชาการตามระบบ และสาย
ปฏิบัติการ โดยของสายวิชาการยึดตามประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ปี 2561 โดยก าหนดให้  จ านวนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติใน
คลินิก ต่อจ านวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการในคลินิก เป็น อัตราส่วนไม่เกิน 1 ต่อ 6 และ ก าหนดอัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) ต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง เป็น 8 ต่อ 1  

การวิเคราะห์ขีดความสามารถ และมีการก าหนด TOR ของแต่ละต าแหน่งงานเพื่อให้ทุกสายงานสามารถประเมิน
ความสามารถของตนเองเปรียบเทียบกับ TOR ตามต าแหน่งงานที่ต้องการ และมีการประเมินการปฏิบัติงานโดยหัวหน้างานทุกปี 
เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถ 

แนวทางการวิเคราะห์อัตราก าลัง การวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการ โดยมีการน าข้อมูลทั้งสองส่วนเบื้องต้น 
ประกอบกับการพิจารณาต าแหน่งอาจารย์และสายปฏิบัติที่จะเกษียณอายุราชการในระยะเวลา 5 ปี มาวิเคราะห์ด้วย 
(2) บุคลากรใหม่ (New WORKFORCE members)  
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการก าหนดระดับการศึกษาบุคคลากร (ตามตารางที่ P.1ก(3)_2) ส าหรับการสรรหาผู้ปฏิบัติงาน 
คณะฯ ใช้วิธีการก าหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมกับต าแหน่ง แล้วใช้วิธีการสอบคัดเลือกตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย คือ การ
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งลูกจ้างชั่วคราว มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดาเนินการเปิดรับสมัคร 
และคณะฯเป็นผู้ด าเนินการสอบคัดเลือกและรายงานผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยทราบ  
 ภายหลังจากที่รับเข้ามาปฏิบัติงานแล้ว อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการปฐมนิเทศให้ทราบถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และของคณะ รวมถึงรับทราบกฎระเบียบ และได้รับการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาทุกคน 
3) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร ((Workforce Change Management) 

จากแนวทางการวิเคราะห์อัตราก าลัง  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้น าข้อมูลจ านวนอาจารย์และสายปฏิบัติที่จะเกษียณอายุ
ราชการในระยะเวลา 5 ปี มาวิเคราะห์ด้วย เพื่อเตรียมการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยในสาขาที่ไม่สามารถรับ
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิเฉพาะทาง ต้องเตรียมการับก่อนระยะเวลาเพื่อให้มีเวลาพัฒนาได้ทัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มีระบบการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ โดยมีการรายงานสถานะ บุคลากรในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
ทุกเดือน โดยติดตามทั้งการลาศึกษาต่อ การรายงานตัวกลับมาปฏิบัติงาน การเลื่อนวุฒิการศึกษา และ ต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมทั้งการลาออก  
4) การท างานให้บรรลุผล (WORK Accomplishment) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีระบบการท างานงานผ่าน รองคณบดีที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ และ หัวหน้าภาควิชา โดยมีคณะ
กรรมการบริหารคณะ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาค และผู้แทนคณาจารย์ โดยจะมีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง 
เพื่อก าหนนโยบาย รวมทั้งอนุมัติและติดตามงาน และโครงการที่ส าคัญๆ การบริหารทรัพยากรบุคลากรจะด าเนินการให้สอดคลอ้ง
กับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของคณะ โดยมีการก าหนดผลการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลดังนี้ 
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1. ภาระงานหลัก (Core Duty) ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (TOR) ซึ่งเป็นภาระงานหลักของแต่ละต าแหน่งงาน ส าหรับ
บุคลากรสายวิชาการจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มการเรียนการสอนเป็นหลัก 2) กลุ่มวิจัยเป็นหลัก 

2. ภาระงานส่วนกลาง (Share Duty)  
3. ภาระงานตามยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ (Strategic or visionary duty) ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ก าหนด strategic 

duty โดยจะได้เป็นภาระงานเพิ่มพิเศษของบุคลากรให้สอดคล้องไปกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ของคณะ เช่น 

• การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของสายวิชาการ / การเลื่อนระดับต าแหน่งสูงขึ้นของสายปฏิบัติการ 

• การสร้าง E-learning courses / MOOC เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน 

• การมีผลงานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ 

• การน าผลงานการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

• การมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ/การมีผลงานตีพิมพ์ตั้งแต่ 3 เรื่องในรอบ 5 ป/ีได้รับแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก 

• การปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรมในช่วงนอกเวลาราชการตั้งแต่ 2 คาบขึ้นไป 
ข. บรรยากาศด้านบุคลากร (WORKFORCE Climate) 
(1) สภาพแวดล้อมที่ท างาน 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความเหมาะสม ดังนี้ 

1.  สุขภาพ: คณะทันตแพทยศาสตร์สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนตรวจสุขภาพประจ าปี ซึ ่งจดเป็นประจ าทุกปีโดย
มหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถเบิกจากสวัสดิการตามสิทธิ์   นอกจากนี้เพื่อให้บุคลากรได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัย คณะทันต
แพทยศาสตร์ยังเข้าร่วมรณรงค์เป็นคณะทันตแพทย์ปลอดบุหรี่ 100%  

2.  สะอาด: การดูแลรักษา อาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก คณะฯ พยายามรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยคณะฯมีการจ้างแม่บ้าน ซึ่งมีภาระงานท าความสะอาดภายในคณะแต่ละชั้น โดยมีการก าหนดระยะเวลาท าความ
สะอาดที่ชัดเจนในแต่ละวัน โดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกันและเป็นจุดสัมผัสบ่อย เช่นด้ามจับประตู ปุ่มกดลิฟต์ ที่นั่งรอ
คนไข้ และห้องน ้า  เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 

3.  ปลอดภัย: นโยบายด้านความปลอดภัยเป็นการด าเนินงานร่วมกันของคณะทันตแพทยศาสต์และโรงพยาบาลทันตกรรม 
โดยในปีการศึกษา 2563 มีการวางแผนด าเนินงานเพื่อความปลอดภัยดังนี้ 

• การซ้อมหนีไฟและการส ารวจอุปกรณ์ดับเพลิง ตามแผนจะมีการจัดทุก 2 ปี โดยปีการศึกษา 2563 ก าหนดจัดขึ้นในเดือน
กรกฎาคม 2664 แต่เลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 

• การขอรับรองมาตรฐาน biosafety ของห้องวิจัย จ านวน 4 ห้อง 

• การปรับปรุงระบบปรับอากาศของคลินิกทันตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทางการ
ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรมในสถานการณ์COVID-19 ของทันตแพทยสมาคม ฉบับที่ 1 วันที่ 21 เมษายน 2563 
(อยู่ในระหว่างการด าเนินการ) 

• การปรับปรุงระบบเครื่องดูดแรงดันสูง เพ่ือลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยขณะให้บริการทางทันตกรรม (ด าเนินการ
แล้วเสร็จตามแผน) 
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2) นโยบาย และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร ((WORKFORCE Benefits and Policies) 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดสวัสดิการให้บุคลากรทุกสายงาน ตามระเบียบประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับ
ลงวันที่ 19 เมษายน 2562  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และ ระเบียบประกาศมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 26เมษายน 2562  เรื่องวิธีการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร 
ตารางที่ P.1 ก (3)_3 สวัสดิการ/สทิธปิระโยขน์และขอ้กำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภยัของบุคลากร 

 อาจารย์ (ข้าราชการ) อาจารย์  
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

สายปฏิบัติการ 
(พนักงานมหาวิทยาลัย) 

ลูกจ้างรายวัน 

ค่าตอบแทน • เงินเดือน 
• เงินประจ าต าแหน่ง 
• เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี

เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

• ค่าจ้าง 
• เงินประจ าต าแหน่ง 
• เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี

เหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน
การสาธารณสุข (พ.ต.ส.) 

• ค่าจ้าง 
• เงินประจ าต าแหน่ง 
• ค่าตอบแทนสาขาขาดแคลน  
• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 

• ค่าจ้างรายวัน 
(จ่ายรายเดือน) 

 

เงินสวัสดิการ
ประเภทต่างๆ 

• ค่ารักษาพยาบาล (ตามสิทธิ) 
• ค่าเล่าเรียนบุตร (ตามสิทธิ) 
• กบข 
• เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 

กรณีผู้ป่วยใน 
• เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 
ค่าพวงหรีด 

• ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่า

เรียนบุตร (ไม่เกิน 15,000/ปี) 
• ประกันอุบัติเหตุ 
• กองทุนส ารองเลี้ยงชพี  
• สิทธิประโยชน์ทดแทนส าหรับ

ผู้ประกันตน “กองทนุ
ประกันสังคม”  

• เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 

• ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน

บุตร (ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี) 
• ประกันอุบัติเหตุ 
• กองทุนส ารองเลี้ยงชพี  
• สิทธิประโยชน์ทดแทนส าหรับ

ผู้ประกันตน “กองทนุ
ประกันสังคม”  

• เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 

• ประกันอุบัติเหตุ 
• สิทธิประโยชน์

ทดแทนส าหรับ
ผู้ประกันตน 
“กองทุน
ประกันสังคม”  
 

งบอบรม 4,000 บาทต่อปี 4,000 บาทต่อปี 3,000 บาทต่อปี - 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement)  
ก. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of WORKFORCE ENGAGEMENT)  
1) ปัจจัยขับเคลื่อนความผูกพัน 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา งานบริหารทรัพยากรบุคลล ได้ท าการส ารวจความผูกพันองค์กรของบุคลากรคณะทันต
แพทยศาสตร์ โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ และ กลุ่มสายปฏิบัติการ  
 ในปีการศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ส ารวจปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ท าให้บุคลากรผูกพันกับองค์กร พบ
ปจัจัยที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  (ผลลัพธ์ 7.3 ก(3)_2 ปัจจัยความผูกพันองค์กร) 
4. ปัจจัยเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ  

- ความมุ่งมั่นตั้งใจ และยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่าง เต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน   4.42 
- งานที่รับผิดชอบมีส่วนช่วยให้หน่วยงานประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน     4.27 

5. ปัจจัยเกี่ยวกับองค์กร 
- มีความกระตือรือร้นที่จะท างานให้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว นอกเหนือจากงานประจ าที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบ 4.31 
- มีส่วนร่วมในกิจกรรมและรู้สึกภูมิใจที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม   4.28 

6. ปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
- สามารถขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างานได้ และได้รับการสนับสนุนเพื่อให้งานประสบความส าเร็จ    4.18 
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2) การประเมินความผูกพัน (Assessment of ENGAGEMENT) 
 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา งานบริหารทรัพยากรบุคลล ได้ท าการส ารวจความผูกพันองค์กรของบุคลากรคณะทันต
แพทยศาสตร์ แต่แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นการถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนไม่มากพอ ในปี
การศึกษา 2563 จึงได้ท าการปรับแบบสอบถามใหม่เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ขับเคลื่อนความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร
ในกลุ่มต่าง ๆ โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 4 กลุ่ม เนื่องจากแต่ละกลุ่มมีลักษณะงานและสวัสดิการที่แตกต่างกัน ได้แก่ 1)กลุ่ม
อาจารย์ (ข้าราชการ) 2) กลุ่มอาจารย์ (พนักงานของรัฐ) 3) กลุ่มสายปฏิบัติการ (พนักงานของรัฐ) 4)กลุ่มสายปฏิบัติการ (ลูกจ้าง) 
 ในภาพรวม ปีีการศึกษา 2653 อาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการมีความภูมิใจในองค์กรอยู่ในระดับดี  (คะแนน 4.39 
และ 4.23 ตามล าดับ)  ปัจจัยความพึงพอใจด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน อาจารย์ซ่ึงเป็นข้าราชการมีความพึงใจระดับดี (คะแนน 
4) ส่วนอาจารย์และบุคลากรซึ่งเป็นพนักงานมีความพึงพอใจระดับปานกลาง (3.75) ปัจจัยความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอยู่ในระดับปานกลาง (3.42 และ 3.62)  (ผลลัพธ์ 7.3 ก(2)_1 และ 7.3 ก(2)_1)  
ข. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ก าหนด Core Value ของคณะฯ ได้แก่ “Dent SWU”  มีการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารไปยัง
บ ุคลากรทุกกล ุ ่มและนิส ิต ท ั ้งช ่องทางที ่ เป ็นทางการและไม ่เป ็นทางการ เช ่น การประช ุมกรรมการบร ิหารคณะฯ  
ประชุมคณะกรรมการกลุ่มต่าง ๆ 

Core Value “Dent SWU” แนวปฏิบัติ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

D: Dental professionalism 
E: Ethics  
T: Trustworthy 
 
 
 

• บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส 

• มีคุณธรรมและจริยธรรม 

• ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

• ใช้ระบบงานที่เหมาะสมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

• น าเสนอข้อมูลส าคัญลงบน website คณะ ตามแนวทางของ 

ITA (Integrity and transparency assessment) 

• น าเสนอข้อม ูลท ี ่ส  าค ัญ เช ่นข ้อม ูลทการเง ินและการใช้
งบประมาณเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะทุกเดือน 

• ส่งเสริมให้บุคลลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

N: Novelty and Innovation  
 

• สร้างบรรยากาศให้สร้างสรรค์งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

• วางแผนจัดท าโครงการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ เร ื ่องการสร้าง
นวัตกรรมและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (ยังไม่ได้ด าเนินงาน) 

• ให้คะแนนภาระงาน strategic duty เป็นส่วนคะแนนเพิ่มเติม 

เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ 
S: Soft skills (People, Social, 
Communication)  
W: Work smart 
U: Unity 
 

• สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ทั้งกับเพื่อร่วมงาน
และผู้ป่วย 

• รับฟังความเห็นที่แตกต่าง 

• สามัคคี 

• มีส่วนร่วมกับองค์กรในการพัฒนาการ
ท างานของตนให้มีประสิทธิภาพ  

• ท างานเป็นทีม 

• ประเมินภาระงานตาม  TOR และมุ่งเน้น

จุดที่สามารถพัฒนาได้ ( Area of 
improvement) 

 

• จัดท าโครงการผู้บริหารพบภาควิชา เพื่อชี้แจงนโยบายและร่วม
รับฟังปัญหา ส่งเสริมการท างานของส่วนงานต่างโดยใช้หลักการ
ให้บุคลากรร่วมกันแก้ปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของทุกส่วน

ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการใช้ A3 report (ปีการศึกษา 2563 ท าการ

วิเคราะห์ปัญหาในส่วนงานการเงินของโรงพยาบาลทันตกรรม) 

• จัดอบรมจิตปัญญาในระดับชั ้นนิสิตชั ้นปีที ่ 2 เพื ่อให้เข้าใจ

ตนเอง และเข้าใจเพื่อน เข้าใจในความแตกต่างของบุคคล และ
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นสุข  

• ให ้คะแนนภาระงาน share duty ในส ่วนที ่บ ุคลากรเข้า

ร่วมงานระดับคณะ เพื่อสร้างบรรยากาศของการท างานเป็นทีม 



[37] 

 

1.2 ก (4) การจัดการผลการด าเนินงาน 
คณะทันตแพทยศาสตร์จัดระบบการจัดการผลการด า เนินงานให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์คณะ และ 

มหาวิทยาลัย โดยจัดท าข้อตกลงระดับบุคคล และปรับกระบวนการประเมินภาระงานแบบใหม่ ซึ ่งเริ ่มใช้ในรอบประเมิน 1 
กุมภาพันธ์ 2562 -31 กรกฎาคม 2562  โดยมีการก าหนด ภาระงานตามยุทธศาสตร์ หรือวิสัยทัศน์ (Strategic or visionary 
duty) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ของคณะ นอกเหนือจากภาระงานหลัก โดยเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
มนการประเมินมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลภาระงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาควิชา เพื่อเตรียมไปใช้ส าหรับ
การประเมินเพื ่อเลื ่อนค่าจ้าง และน าผลส่งต่อไปยังคณะกรรมการ กลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ ่งเป็น
คณะกรรมการชุดสุดท้ายที่จะพิจารณาผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนต่อไป 
ค. การจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา (PERFORMANCE Management and Development) 
(1) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Management) 
 ระบบการประเมินบุคลากรเป็นไปตามมหาวิทยาลัย (ตามหัวข้อ การท างานให้บรรลุผล WORK Accomplishment หน้า 
3) โดยมีการเพิ่มการให้ภาระงานเพิ่มเติมในส่วน strategic duty ที่คณะได้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นคะแนนเพิ่มพิเศษกรณีที่บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริมพันธกิจของคณะ (หน้า 3)  
 เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ยังมีบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติจ านวนไม่มากนัก ในปีการศึกษา 2563 จึง
มีการพิจารณาจ่ายเงินสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์บทความในวารสารระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรตีพิมพ์มากขึ้น 
(2) การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (PERFORMANCE Development) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการพัฒนาบุคลากรโดยพิจารณาจาก 2 ส่วนได้แก่ 1) ความต้องการพัฒนาของบุคลากร และ 2) 
ความต้องการของคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะฯ มีเงินสนับสนุนการอบรมเพื่อพัฒนาตามความต้องการบุคคลากรสายวิชาการ คน
ละ 4000 บาท ต่อปี และ สายปฏิบัติการ คนละ 3000 บาท ต่อปี ส าหรับการพัฒนาบุคลากรตามความจ าเป็นของสถาบันมี 2 
ประเด็นหลักได้แก่ การพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ online และการส่งอาจารย์ไปพัฒนาเฉพาะทางด้าน
ทันตกรรมผู้สูงอายุ  
(3) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development EFFECTIVENESS) 
 ภายหลังจากที่คณะจัดกิจกรรมพัฒนาคณาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ online โดยจัดอบรมเรื่อง MS 
team และ active learning สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม SWU-BEST และ UKPSF ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย ท าให้
คณะสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ online ได้อย่างเรียบร้อย และ มีคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองจาก UKPSF แล้วจ านวน 3 
คน และอยู่ในระหว่างการอบรมเพื่อขอรับรองจ านวน 8 คน  
(4) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Development)  
 คณะฯ มีการสนับสนุนและวางแผนระบบการเรียนรู้และพัฒนาส าหรับผู้น าในปัจจุบันและในอนาคตแต่ละระดับ ให้
เหมาะสมกับพันธกิจแต่ละด้านที่ผู ้บริหารรับผิดชอบ ทั้งการอบรมตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัด และ หลักสูตรภายนอก
มหาวิทยาลัย โดย มีการส่งเจ้าหน้าที่การเงินเข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย (นบ.) เพื่อเตรียมการรองรับการเกษียณอายุ
ราชการของฝ่ายบริหาร  
 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2563 คณะฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลื่อนระดับต าแหน่งสูงขึ้นของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ
ช านาญการและกลุ่มประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น 
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หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (Operations) 

6.1 กระบวนการท างาน (Work process) 
ก. การออกแบบการจัดการการศึกษา วิจัย บริการ และตอบสนองต่อพันธกิจอื่นๆและกระบวนการ (Program, Service and 
PROCESS Requirements)  
 (1) การจัดท าข้อก าหนดของการจัดการการศึกษา การบริการ และกระบวนการ (Determination of Program, 
Service and PROCESS Requirements) 
 (2) กระบวนการท างานที่ส าคัญ (Key WORK PROCESSES)  
คณะทันตแพทยศาสตร์มีกระบวนการท างานที่ส าคัญ 3 กระบวนการตามพันธกิจได้แก่  

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร ตาม แผนภาพที่ 6.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. กระบวนการให้บริการวิชาการทางทันตกรรม 
    โรงพยาบาลทันตกรรม เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการให้บิการทางทันตกรรม ซึ่งแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  

2.1 คลินิกการเรียนการสอน 
2.2 คลินิกบริการทันตกรรม 
2.3 หน่วยบริการทันตกรรม เพื่อการเข้าถึงบริการและลดความเหลื่อมล ้าทางสุขภาพช่องปาก โดยมีกระบวนการ

ปฏิบัติงานดัง แผนภาพที่ 6.2 
  นอกจากนี้ คณะทันตแพทย์ยังมีระบบงานสนันสนุน ได้แก่ ระบบงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารและพัฒนาบุคลากร ได้แก่ งานการคลังและพัสดุ งานบริหารและพัฒนาบุคลลากร งานประกันคุณภาพการศึกษา 
  

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้เริ่มใช้แนวทางของ AUN-QA ในการ

ออกแบบหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินการ
ออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนตามแนวทางดำเนินการ
รวบรวมความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ  และ
นำมาพิจารณาร่วมกับวิพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
และคณะ รวมทั้งข้อกำหนดของทันตแพทยสภา เพื่อกำหนด 

Expected Learning Outcome ข อ ง หล ั ก ส ู ต ร  และ

หลักสูตรยื่นขออนุมิติหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 
และเข้าสู่กระบวนการรับนิสิต การจัดการเรียนการสอน ปละ
การประเมินผล 
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 กระบวนการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

  คณะทันตแพทยศาสตร์มีกระบวนการผลิตงานวิจัยและ
นวัตกรรมโดยผ่านโครงสร้างกรรมการวิจัย คณะทันตแพย
ศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำไปใช้

ประโยชน์ และส่งเสริมการตีพิมพ์ (แผนภาพที่ 6.3) โดยในปี

การศึกษา 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ อนุมัติให้ทุนค่า

ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้
นักวิจัยส่งผลงานตีพิมพ์ระดับนาชาติมากขึ้น  
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(3) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) 
คณะฯได้น าข้อมูลที่ได้จากการฟังเสียงลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ที่มารับบริการ และน ามาพิจารณาร่วมกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคณะฯ เพื่อออกแบบหลักสูตรให้ตออบสนองความต้องการ ยกตัวอย่าง

เช่น หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ี เป็นความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักซึ่งคือกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากผู้เรียนเป็นทันตาภิบาล
ต้องการวุฒปิริญญาตรีและต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ในการขึ้นต าแหน่งตามสายงาน หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัดและได้รับทุนการศึกษาเต็มจ านวน โดยการเรียน

การสอนเป็นแบบผสมผสาน onsite และ online เพื่อให้ผู้เรียนยังสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้ 

ข. การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ (PROCESS Management and improvement) 
 (1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ (Process Implementation) คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานภายในกระบวนการหลักเพื่อ เป็นการควบคุมและน าไปสู่

การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตามข้อกาหนดที่ส าคัญดังตาราง  
ตารางท่ี 6.1. ข(1)_1  กระบวนการในระบบงานผลิตบัณฑิต 

ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นิสิต/ผู้ใช้บัณฑิต 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 1) ข้อก าหนดตาม มคอ. 1  2) ข้อก าหนดตาม สกอ.  3) ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต)  4) คุณสมบัติของนิสิตในศตวรรษ 21 
กระบวนการหลัก (การออกแบบ 
กระบวนการหลักต้องเป็น 
กระบวนการที่ส่งเสริมต่อการ
บรรลุ 
เป้าหมายตามตัวชี้วัดบริการ 

1. การรับนักศึกษา 2. การออกแบบหลักสูตร  

   การบริหารหลักสูตร 
3. การจัดการเรียนการสอน 4. การพัฒนานักศึกษา 5. การสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ตัวชี้วัด(7.1ข (1)_1) 
อัตราการรับนิสิตเทียบ
กับค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด 
หลักสูตรผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามมาตรฐาน สกอ/

AunQA 

ตัวชี้วัด (7.1 ก_1,7.1 ก_2,7.1 ก_3,7.2 ก (1)_2) 
1) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเตามวงรอบหลักสูตร   
2) อัตราการสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบโรคศิลปะ 
3) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

ตัวชี้วัด(7.2 ก (1)_2) 
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (ต่อทักษะใน

ศตวรรษที่ 21 ของนิสิต) 

ตัวชี้วัด (7.2 ก (1)_1) 
ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

กระบวนการย่อย  1.1 ก าหนดคุณสมบัติ 
 

2.1 การปรับปรุงหลักสูตรร่าง

หลักสูตร ก าหนด ELO , CLO 
3.1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน active 
learning 

4.1 ก าหนดกิจกรรม

พัฒนานิสิต ด้านต่างๆ 
5.1 ส ารวจความพึงพอใจ ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน 

 1.2 ก าหนดช่องทาง
การรับ 

2.2 การพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร / ผู้สอน 

3.2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 

case based  
4.2 ประชาสัมพันธ์ 5.2 จัดท าแผนการเงินเพื่อปรับปรุง 

+ พัฒนา 

 1.3 การประชาสัมพันธ์ 
1.4 การด าเนินงาน 
1.5 การควบคุม
คุณภาพ 

2.3 วิธีการจัดการเรียนการ
สอน  

3.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการบูร

ณาการระหวา่งรายวิชาพรีคลืนิและคลินิก 
3.4 การเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5 การเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการสื่อสาร 

4.3.1 การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.3.2 การฝึกทักษะการ

สื่อสาร 

5.3 ด าเนินการ 

    4.4 สรุป + ประเมินผล 5.4 สรุป + ประเมินผล 
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ตารางท่ี 6.1. ข(1)_2  กระบวนการในระบบงานบริการวิชาการ 
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการโรงพยาบาลทันตกรรม และ หน่วยทันตกรรม 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 1) เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)  

กระบวนการหลัก (การออกแบบ 
กระบวนการหลักต้องเป็น 
กระบวนการที่ส่งเสริมต่อการบรรลุ 
เป้าหมายตามตัวชี้วัดบริการ 

1. พัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรม ให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

2. พัฒนาระบบบริหารโรงพยาบาลทันตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ 

3. การบริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อการเข้าถึง
บริการและลดความเหลื่อมล ้าทางสุขภาพช่องปาก 

ตัวชี้วัด (N/A) 
ผลการประเมินคุณภาพ HA 
 

ตัวชี้วัด (7.2 ก(1)_3, 7.5 ก_1, 7.5 ก_2, 7.5 ก_3) 
1) ระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล 
2) รายรับจากการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมที่เพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด (P12) 
ค่าใช้จ่ายลดลงในการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ผู้ป่วย 

กระบวนการย่อย  1.1 จัดอบรมเจ้าหน้าทีให้เข้าใจ เกณฑ์ HA 2.1 จัดอบรมเจ้าหน้าทีทุกส่วนงานให้บริการ 3.1 ของบประมาณ และวางแผนการให้บริการ 

1.2 ปรับปรุงส่วนงานที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 2.2 วางแผนขยายการให้บริการทางทันตกรรมในส่วน
คลินิกพิเศษ เพื่อเพิ่มรายได้แก่โรงพยาบาล 

3.2 ด าเนินงาน 

1.3 เข้ารับการประเมิน 2.3 สรุป + ประเมินผล 3.3 สรุป + ประเมินผล 

ตารางท่ี 6.1. ข(1)_3  กระบวนการในระบบงานวิจัย 
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจารย์ บุคลากร 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 1) (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและ

นวัตกรรม พ.ศ. 2559 
3) ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม 

4) แนวทางจริยธรรม การท าวิจัยในคนในประเทศไทย พ.ศ. 2550 
5) หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสนับสนุนค่าสมัครตีพิมพ์, ค่าตีพิมพ์บทความใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์   

กระบวนการหลัก (การออกแบบ 
กระบวนการหลักต้องเป็น 
กระบวนการที่ส่งเสริมต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัดบริการ 

1. สร้างระบบการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม 

2. ส่งเสริมการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมที่
มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ 

3. พัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของอาจารย์และบุคลากรใน
คณะ 

ตัวชี้วัด (7.5 ก_4) 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ตัวชี้วัด (7.1 ก_4) 
1) จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 
 

ตัวชี้วัด (7.3 ก(1)_2 
3) นักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

กระบวนการย่อย  1.1 จัดสรรทุนวิจัยเงินรายได้คณะฯและเงิน
รายได้โรงพยาบาลทนัตกรรม 

2.1 ส่งบุคคลากรไปเข้าร่วมการอบรมการเขียนบทความวิจัย
เพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย        

3.1 จัดโครงการสัมมนาความรู้ทางการวิจัย 

1.2 ประชาสัมพันธ์ตามรอบการพิจารณาทุน 
1.3 ท าสัญญารับทุนวิจัย 
1.4 การติดตามเม่ือครบก าหนดส่งผลงานวิจ 

2.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับนานาชาติ 
2.3 การติดตามผล / สรุป + ประเมินผล 

3.2 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวการเปิดรับสมัครทุนภายนอก 
3.3 การติดตามผล 
3.4  สรุป + ประเมินผล 
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(2) กระบวนการสนับสนุน (Support PROCESSES) 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานภายในกระบวนการสนับสนุเพื่อ เป็นการควบคุมและน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการเป็นไปตาม

ข้อกาหนดที่ส าคัญดังตาราง 

ตารางท่ี 6.1. ข(2)  กระบวนการในพัฒนาระบบบริหารและระบบพัฒนาบุคลากร 
ผู้รับบริการ/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : บริษัท ร้านค้า   / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน อาจารย์ บุคลากร 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ ประกาศ กพอ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กระบวนการหลัก (การออกแบบ 
กระบวนการหลักต้องเป็น 
กระบวนการที่ส่งเสริมต่อการ
บรรลุ 
เป้าหมายตามตัวชี้วัดบริการ 

1. ผู้บริหารมีภาวะผู้น า  
 

2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ 

3. ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4. ระบบการเงินและพัสดุ 

ตัวชี้วัด (7.1 ข (1)_1) 
ผลการประเมินสมรรถนะผู้บริหาร 
 
 
 

ตัวชี้วัด  
1) จ านวนหลักสูตรที่เข้ารับการประเมิน 

AUN-QA 
2) การประเมินประกันคุณภาพระดับ

คณะ (EdPEx) 

ตัวชี้วัด (7.3 ก(1)_1, 7.3 ก(2)_2, 7.3 ก(2)_3) 
1) จ านวนอาจารย์ที่เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น 
2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการอบรม

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างาน 
3) ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ

สภาพแวดล้อมการท างาน/ความผูกพันองค์กร 

ตัวชี้วัด (7.1 ข(1)_2, 7.1 ค_1) 
1) ร้อยละของการส่งมอบพัสดุทันเวลา 
2)  ร้อยละของการใช้เงินงบประมาณ

แผ่นดินภายในก าหนดเวลา 

กระบวนการย่อย (การออกแบบ 
กระบวนการย่อยต้องเป็น 
กระบวนการที่ส่งเสริมต่อการ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ 
กระบวนการย่อยอาจมีตัวชี้วัดให้ 
ระบุไว้ด้วย 

1.1 การอบรมผู้บริหารตามภารกิจ  3.1 อบรมอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4.1 ส ารวจความผูกพันองค์กร 6.1 การท าแผนงบประมาณ 

1.2 ส ารวจสมรรถนะผู้บริหาร 3.2 ประชุมคณะท างาน 4.2 จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เรื่องเกณฑ์  กพอ 
เกี่ยวกับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 

6.2 การติดตามการใช้เงินงบประมาณ
ในที่ประชุมกรรมการคณะทุกเดือน 

1.3 สรุป + ประเมินผล 3.3 ขั้นตอนการตรวจและประเมิน 
3.4 สรุป + ประเมินผล 

4.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมและแนะแนวการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
4.4. อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 
4.5 สรุป + ประเมินผล 

6.3 การติดตามการใช้เงินงบประมาณ
ตามระบบ SWU-SAP รอบ 6 และ 
12 เดือน 
6.4 สรุป + ประเมินผล 

(3) การปรับปรุงการจัดการการศึกษา การบริการ และกระบวนการ (Determination of Program, Service and PROCESS Improvement) 
ทุกกระบวนการใช้ระบบ PDCA เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยมีระบบการวางแผน มีกระบวนการหลักที่ส าคัญและกระบวนการสนับสนุน มีผู้รับผิดชอบที่ ชัดเจน เช่น ในระบบการผลิตบัณฑิต มีกระบวนการ

ท างานหลัก กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผิดชอบ มีคณะกรรมการชุดต่างๆ  รับผิดชอบบริหารจัดการ และมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโดยตรงร่วมเป็นเลขานุการ  
มีกระบวนการในการท างานเป็นรูปแบบของการประชุมพิจารณาหารือร่วมกันและการติดตามงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน นอกจากนี้ในการปรับปรุงระบบงาน คณะฯ สนับสนุนส่งเสริมการท างานของส่วนงาน

ต่างๆโดยใช้หลักการให้บุคลากรร่วมกันแก้ปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านการใช้ A3 repor (ปีการศึกษา 2563 ท าการวิเคราะห์ปัญหาในส่วนงานการเงินของโรงพยาบาลทันตกรรม)  
โดยมีการวิเคราะห์ และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบวิเคราะห์ปัญหา ผลกระทบ และวิธีการแก้ปัญหา



 

 

6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ  (Operational Effectiveness)  
ก. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ (Process Efficiency and EFFECTIVENESS) คณะฯ และโรงพยาบาล
ทันตกรรม ได้ก าหนดแนวทางควบคุมต้นทุน โดยใช้แนวทางการลด stock ย่อยของ วัสดุคงค้างในคลินิกและหน่วยงานการเรียน
การสอนอื่นๆ ให้เหลือเท่าที่จ าเป็น เพื่อลดอัตราการสูญเสียวัสดุจากการที่ของหมดอายุใน stock ย่อย  โดยให้หน่วยย่อยสามารถ
เบิกวัสดุได้จากหน่วยพัสดุตามรอบการเบิก ก ากับให้มีการตรวจสอบวัสดุหมดอายุ และเร่งการจ่ายวัสดุตามล าดับอย่างเหมาะสม 
ข. ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (Security and cybersecurity) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการก าหนด ให้มีแนวทางการดูแลด้านความปลอดภัยในส่วนงานต่างๆ ดังนี้ 

• การให้บริการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรมได้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดูแลและควบคุม
ก ากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการให้บริการทางทันตกรรมทั้งต่อตัวบุคลากรและผู้ป่วย และมีการก าหนด โดยมีช่องทางการรายงาน
ผ่านทาง occurrence report ซึ่งจะถูกน าเข้าในที่ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ และ ก าหนดแนวทา
การป้องกันทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อประกาศให้บุคลกรทราบแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ซ ้าในอนาคต 

• ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา จากการมีพระราชบัญญัติต่าง ๆ เข้ามาควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือความปลอดภัยของนักวิจัยใน
ขณะที่ปฏิบัติงาน ไปสู่ความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริเวณพื้นที่ที่ของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ นี้ และคณะฯ ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญ จึงได้ด าเนินการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับคณะ จัดประเภทของงานวิจัยโดย
แบ่งตามลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกัน จัดระบบให้ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety)  

• แผนการกิจกรรมซ้อม และอบรมอัคคีภัยแก่บุคลากร  ซึ่งอยู่ในแผนการอบรมของคณะฯ (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

• การรักษาความปลอดภัยและเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ คณะฯ ได้ใช้ระบบัวศรีไอดี และการก าหนด password เฉพาะ
บุคคลในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเงินเดือน จะสามารถเข้าได้เฉพาะบุคคลนั้นๆ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลเท่านั้น ส่วนการข้อถึงข้อมูลผู้ป่วย เช่นประวัติ film x-ray จะมาสมารถเรียกดูได้โดยการเข้าสู่ระบบด้วยเลขใบประกอบโรค
ศิลปะของทันตแพทย์และเลขรหัสนิสิตทันตแพทย์เท่านั้น  
ค. การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 

คณะฯ เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงมีผลต่อการท างานของคณะได้แก่  การ
จัดท าระบบส ารองไฟในบริเวณต่างๆ เช่น คลินิกทันตกรรม ลิฟต์ อุปกรณ์แม่ข่าย server  โดยมรการก าหนดผู้รับผิดชอบหลักกรณี
เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โรงพยาบาลทันตกรรมได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติของ
คณะทันตแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลทันตกรรม เพื่อเป็นแนวทางในการสอบสวนโรคและแนวปฏิบัติในกรณีที่พบผู้ติดเชื้อ หรือ
บุคลากรสัมผัสผู้ติดเชื้อ 
4. เทคโนโลยีด้านระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data security) 
4.1 เทคโนโลยีด้านระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  

4.1.1 คณะฯ ใช้ server ซึ่งมี IP เฉพาะ คนภายนอกไม่สามารถเข้ามาได้ ท าให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูล ไม่รั่วไหล 
4.1.2 คณะฯ มีระบบ firewall ซึ่งคณะฯ จัดซื้อต่างหากเพื่อเพิ่มปลอดภัย 

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



 

 

หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Product and Service Results) 
7.1 ก_1 อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
อัตราการส าเร็จการศึกษาภายในวงรอบหลักสูตรของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ค านวณจากร้อยละของผู้ส าเร็จ

การศึกษาตามเวลาเทียบกับจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนปี 3 (เกณฑ์การประเมินหลักสูตร ทันตแพทยสภา)  จากการข้อมูลตั้งแต่ปี
การศึกษา 2558 พบว่า อยู่ในระดับสูงกว่าร้อยละ 90 แต่ในปีการศึกษา 2562 ลดลง อยู่ที่ 82.25% ส่วนในปีการศึกษา 2563 อยู่ที่ 
87.93 %  จากพิจารณาข้อมูลในปีการศึกษา 2563 พบว่ามีนิสิตลาออกไปด้วยเหตุผลส่วนตัว 5 คน จาก 63 คน คิดเป็นร้อยละ  
8% และ มีนิสิตที่ไม่ผ่านการประเมินตามชั้นปีอีกจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  11 % ซึ่งนิสิต 6 ใน 7 คน มาจากการรับในช่องทาง
โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ซึ่งเด็กมาจากต่างจังหวัดท้ังหมด อาจมีปัญหากับการปรับปตัว และยังไม่คุ้นเคยกับการเรียนในคณะ  

ส่วนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งพึ่งมีนิสิตจบในปีการศึกษา 2562 เป็นครั้งแรก มีอัตราการจบ 100% ส าหรับในปี
การศึกษา 2563 ยังไม่มีนิสิตจบ (เนื่องจากไม่มีการรับนิสิตในปีการศึกษา 2562) 
7.1 ก_2 ระยะเวลาที่ใช้ในการจบของหลักสูตรหลังปริญญา 

หลักสูตรหลังปริญญาพบว่าการจบหลักสูตรตามรอบเป็นไปได้ยาก เนื่องจากติดในขั้นตอนรอการตีพิมพ์ผลงาน ซึ่งการ
เก็บข้อมูลของหลักสูตรวิทยาการวินิจฉัยช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลพบว่าระยะเวลาที่ใช้รอตีพิมพ์ นานสูงสุดถึง 10 เดือน
หลังจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ คณะจึงได้เปลี่ยนมาใช้ตัวชี้วัดที่สามารถแสดงผลการด าเนินงานได้โดยใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการ
จบการศึกษา ซึ่งเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.5

37

33.6

37.25

35
36

32

33

34

35

36

37

38

2562 2563

ระยะเวลาท่ีนิสิตใชส้  าเรจ็การศกึษา  (เดือน) 

ป. โท ทนัตกรรมคลินิก

ป. โท ทนัตกรรมทั่วไป

ป. โท วิทยาการวินิจฉยัช่อง
ปากและแมกซิลโลเฟเชียล

แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรจะมีการก ากับติดตามความ
คืบหน้าเป็นระยะและก าหนดวันในการสอบโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ก่อนจบภาคการศึกษาที่ 2 ของปี 
1 และก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยเป็นระยะ 
รวมทั้งก ากับให้นิสิตเตรียมการตีพิมพ์ผลงาน
รวมทั ้งเลือกวารสารให้มีความเหมาะสมกับ
งานวิจัย  
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7.1 ก_3 อัตราการสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เฉพาะหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อัตราการสอบผ่านขึ ้นทะเบียนผู ้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีแนวโน้มที ่ดีขึ ้นในวิชาพื ้นฐาน ส่วนรายวิชาคลินิก

(ภาคทฤษฎี) มีการลดลงจากปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้การสอบครั้งที่ 2 รอบปี
การศึกษา 2563 ถูกยกเลิกไปอย่างไม่มีก าหนด จึงท าให้ไม่มีผลการสอบครั้งที่ 2  
แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 จัดโครงการทบทวนความรู้ให้นิสิตทั้งปีที่ 4 (วิชาพื้นฐาน) และนิสิตชั้นปีที่ 6 (วิชาคลินิก) โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 
ฝ่ายวิชาการฯ ได้บรรจุเรื่องนี้เป็นแผนการด าเนินงานที่ต้องท าเร่งด่วน โดยตั้งเป้าหมายให้นิสิตสอบผ่านในครั้ง แรก เกินร้อยละ 90 
ซึ่งการด าเนินงานในปี 2563 ได้มีการเชิญอาจารย์พิเศษภายนอกมาทบทวนความรู้ในส่วนรายวิชาพื้นฐานเนื่องจากเป็นรายวิชาที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ไม่ได้สอนเอง พบว่าผลการสอบผ่านดีขึ้น ส่วนการสอบวิชาคลินิก คณะฯตั้งเป่าหมายก่อนที่นิสิตจะจบ
การศึกษาจากคณะทันตแพทย์ต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในอัตราร้อยละ 100 แต่ยังไม่บรรลุผล 
7.1 ก_4 อัตราการสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกกรรมเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อัตราการสอบผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในวิชาพื้นฐานในการสอบครั้งแรกของ มศว ยังต ่ากว่าของ 
มธ ในช่วงปี 2561-2562 ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากการที่คณะไม่ได้สอบวิชาพื้นฐานเอง จึงได้จัดโครงการมีการเชิญอาจารย์เฉพาะ
สาขานี้มาทบทวนความรู้ก่อนการสอบ พบว่าผลการสอบสูงขึ้นเกินร้อยละ 90 ส่วนผลการสอบในรายวิชาคลินิกพบว่ามีอัตราการ
ผ่านใกล้เคียงกับคู่เทียบ แต่อย่างไรก็ตาม คณะยังคงมีเป้าหมายให้ผ่านร้อยละ 100 ก่อนจบการศึกษา 
 

94.20 96.67

74.58
82.46

93.5598.55 100.00
93.22 91.23

0.00

50.00

100.00

2559 2560 2561 2562 2563

วิชำพืน้ฐำน

จ านวนนกัศกึษาท่ีสอบผ่านวิชาพืน้ฐานในครัง้แรก
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7.1 ก_5 ผลงานวิจัยของคณะที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ (ระดับชาติ ระดับนานาชาติ)  

 
7.1 ก_4 ผลงานวิจัยของคณะที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ (รวม และ ระดับนานาชาติ) เมื่อเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในภาพรวมผลงานตีพิมพ์รวมทั้งระดับชาตและนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มีแนวโน้มสูงกว่าคู่เทียบ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาตในปี 2563 มศว ต ่ากว่าคู่เทียบ ซึ่งในปีการศึกษานี้ คณะฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินการ
พิจารณาเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์ ฯ วารสารนานาชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ตีพิมพ์ในระดับนานาชาตมากขึ้น 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results) 
7.1 ข (1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ 
7.1 ข (1)_1 จ านวนรับของนักศึกษาต่อแผนที่ก าหนดไว้ (อัตราการรับนิสิตต่อแผนที่ก าหนดไว้)  
 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ได้มีการปรับจ านวนการรับนิสิต โดยปรับมาปรับการรับช่องทาง 
TCAS 3 (กสพท) มากขึ้น และปรับลด ช่องทาง TCAS 4 ลง เนื่องจาก จากการวิเคราะห์พบว่านิสิตที่มาจากกลุ่ม กสพท จะมีผล
การเรียนที่ดี และ มีแนวโน้มการยืนยันสิทธิ์สูง ท าให้อัตราการรับของนิสิตใกล้เคียงตามแผน และในปีการศึกษา 2562 ได้มีการ
ปรับลดจ านวน TCAS 4 ลงอีก และไปรับเพิ่มในกลุ่ม TCAS 1 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน เน้นความสามารถภาษาอังกฤษ) และTCAS 
2 ซึ่งเป็นกลุ่มโครงการรรับตรงโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเครือข่าย  ซึ่งในลุ่มนี้ จากการวิเคราะห์พบว่ามีอัตราการรรายงานตัวใน
ชั้นปีที่ 1 และ อัตราคงอยู่ร้อยละ 100 ทุกรุ่น ท าให้ท าให้อัตราการรับของนิสิตในปีการศึกษา 2562-2563 เป็นไปตามแผนการรับ 
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มี
แนวโน้มการผลงานตีพิมพ์และนวัตกรรมที่
ด ีข ึ ้น โดยเฉพาะการตีพิมพ์ผลงานทาง
ว ิชาการระดับนานาชาติ และยังม ีการ
สร้างสรรคนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
การศึกษา 2563 ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตรจ านวน 3 งานและอยู่ในระหว่าง
การยื่นขออีกจ านวน 11 รายการ  



 

 

 
7.1 ข (1)_2 เงินรายได้(เงินอุดหนุนรัฐบาล)ที่ได้รับและใช้ทันก าหนดเวลา  

ปีงบประมาณ 2560 2561 2562 2563 

งบที่ได้รับ 60,551,900.00 27,770,100.00 43,055,700.00 19,201,000 

งบที่ใช้ทันตามก าหนด 59,686,632.53 27,367,717.87 40,720,967.19 19,201,000 

ร้อยละ 98.57 98.55 94.58 100 

 ในปีงบประมาณ 2563 มีการใช้งบประมาณเบิกจ่ายไม่เต็มจ านวน เนื่องจากจ านวนทุนพัฒนาคณาจารย์ ตามแผนงาน
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุใช้ไม่ครบ (4,215,329.92 บาท) และการประมูลรายการก่อสร้างต ่ากว่าที่
ของบประมาณไว้ (1,049,200.00 บาท) และได้น าส่งมหาวิทยาลัยแล้วเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 
ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results)  
7.1 ค_1 ผลการบริหารงานพัสดุ_ร้อยละของการส่งมอบตรงเวลา 

ปีงบประมาณ 2559 2560 2561 2562 2563 

จ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 455 346 374 324 225* 

จ านวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่ส่งมอบตรงเวลา 455 346 373 322 225* 

ส่งมอบพัสดุตรงเวลา 100 100 99.73 99.38 100 

ปีงบประมาณ 2563 งานบริหารงานพัสดุ มีอัตราการส่งมอบพัสดุทันเวลาครบร้อยละ 100 โดยยังเหลืออีก 2 โครงการที่
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเปิดประมูล 
 
 
 
 
 
 

96.92 78.46
90.76

101.53 100100 100

91.67

87.5

60

0

60

50
40

10

66.67 66.67
83.33

66.67

83.33

0

20

40

60

80

100

120

2559 2560 2561 2562 2563

อตัราการรบันกัศกึษาเทียบกบัจ านวนรบั

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ป. โท ทนัตกรรมคลินิก ป. โท ทนัตกรรมทั่วไป ป. โท วิทยาการวินิจฉยัช่องปากและแมกซลิโลเฟเชียล



 

 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น (Customer-Focused Results) 
7.2 ก (1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
7.2 ก (1)_1 ความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน/การจัดการเรียนการสอน 

 
บางหลักสูตรระดับความพึงพอใจต ่าลงเล็กน้อย แต่ในภาพรวมของความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก ประเด็นที่ได้

คะแนนน้อยเป็นประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งอาจเกิดจากการเรียนในช่วงที่ผ่านมา เป็นการเรียนในรูปแบบ 
Online เป็นส่วนใหญ ่อาจท าให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มท่ี 
7.2 ก (1)_2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต ได้รับผลการประเมินในระดับดี โดยทักษะที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ ทักษะการท างานเป็นทีม (4.54)  ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ (4.54)  การช่วยเหลือผู้อื่น (4.42)  ซึ่งตรงกับเป้าหมายการผลิต
บัณฑิตให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ส่วนทักษะที่ได้คะแนนประเมินต ่าที่สุดคือ ทักษะด้านความรู้ความสามารถในเชิงธุรกิจ
(3.85) ส าหรับหลักสูตรทันตกรรมคลินิก ซึ่งได้รับผลการประเมินในระดับพอใช้ ซึ่งอาจเกิดจากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวน
เพียง 3 คน  

2559 2560 2561 2562 2563

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 3.32 3.86 3.81 4.48 4.02

ป. โท ทนัตกรรมคลินิก 4.41 4.32 4.41 4.78 4.54

ป. โท ทนัตกรรมทั่วไป 4.76 4.8 4.7 3.5 4.5

หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทนัต
สาธารณสขุ (ตอ่เน่ือง) 4.41

ป. โท วิทยาการวินิจฉยัชอ่งปากและแมกซิลโลเฟเชียล 4.62 4.71 4.23
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ความพงึพอใจตอ่สิ่งสนบัสนนุ/การจดัการเรียนการสอน

2559 2560 2561 2562 2563

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 4.1 4.27 4.48 4.27 4.23

ป. โท ทนัตกรรมคลินิก 4.4 4.65 4.78 4.65 3.5

ป. โท ทนัตกรรมทั่วไป 4.84 3.5 4.83 4.56

หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทนัต
สาธารณสขุ (ตอ่เน่ือง) 4.16

ป. โท วิทยาการวินิจฉยัชอ่งปากและแมกซิลโลเฟเชียล 4.76

2.5
3

3.5
4

4.5
5

ความพงึพอใจผูใ้ชบ้ณัฑิต



 

 

7.2 ก (1)_3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการคลินิกทันตกรรม 

 
7.2 ก (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
7.2 ก (2) _1 จ านวนเงินบริจาคที่คณะฯได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า คณาจารย์ และ ผู้สนับสนุน 
 

 
  
 
 
 

ในปี 2563 คณะฯ ได้รับเงินสนับสนุนและเงินบริจาคสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจาก ในภาวะสถานการณ์การระบาดของโรคโค
วิด 19 ท าให้ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์เพิ่มเติมจ านวนมาก จึงได้จัดโครงการ “เราช่วยกัน สู่วันยิ้ม
สวย” เพื่อร่วมรับบริจาคทุนและสิ่งของ ท าให้มีศิษย์เก่าคณาจารย์ และบุคคลภายนอกร่วมบริจาค นอกจากนี้ในโครงการดีงกล่าว
ยังได้มีการจัดกิจกรรมบรรยายวิชาการ Online เพื่อโดยศิษย์เก่า มาร่วมให้เป็นวิทยากรซึ่งได้รับความร่วมมือย่างดีจากศิษย์เก่า 
7.2 ก (2) _2 ความผูกพันของผู้มารับบริการทันตกรรม  

จากการส ารวจพบว่าเหตุผลที่ผู้ป่วยมารับบริการ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในตัวทันตแพทย์ (46.81%)  มีความเชื่อมั่น
เพราะเป็นสถาบันการศึกษา (38.30%) และ เดินทางสะดวก (14.89%) และในเดือนมิถุนายน 2564 ได้มีการเพิ่มเติมแบบสอบถาม
เรื่องการกลับมาใช้บริการ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนให้ค าตอบว่าจะกลับมาใช้บริการและแนะน าต่อผู้อื่น นอกจากนี้ผู้มารับ
บริการที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 85 เป็นผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลซ ้ามากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป  
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2562 2563

ความพงึพอใจของผูม้ารบับรกิารโรงพยาบาลทนัตกรรม

คลินิกการเรยีนการสอน คลินิกบรกิารทนัตกรรม

มีควำมเชือ่ม่ัน 
เพรำะเป็น
สถำนบัน
กำรศึกษำ

38%

มีควำมเชือ่ม่ัน
ต่อ ทันตแพทย์
ผู้ให้กำรรักษำ

47%

กำรเดนิทำง
สะดวก
15%

เหตุผลทมีำรับบริกำรทีโ่รงพยำบำลทนัตกรรม มศว

3 ครัง้ขึน้ไป
49%2 ครัง้

36%

ครัง้แรก
15%

จ ำนวนคร้ังทีผู้่ป่วยมำรับบริกำร

โรงพยาบาลทันตกรรมเริ่มมีการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการคลินิกทันตกรรมตั ้งแต่
การศึกษา 2562  โดยคลินิกบริการทันตกรรมมี
คะแนนความพึงพอใจสูงขึ ้น ในขณะที่คลินิก
เรียนการสอนมีคะแนนประเมินลดลง ประเด็น
ที ่ได้คะแนนน้อยได้แก่ ความรวดเร็วในการ
รักษา และ การบริการของจุดช าระเงิน ซึ่ง
ประเด็นเรื่องการบริการของจุดช าระเงิน ในปี
การศึกษา 2563 โรงพยาบาลทันตกรรมได้มี
การน ามาทบทวนปัญหาและปรับปรุงแล้ว 

718,569.00 
330,200.00 

1,153,428.28 

2561 2562 2563

จ ำนวนเงนิบริจำคทีค่ณะฯไดรั้บกำรสนับสนุนจำกศิษยเ์ก่ำ คณำจำรย ์และ ผู้สนับสนุน



 

 

7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focused Results)  
7.3 ก (1)  อัตราก าลังและขีดความสามารถบุคลากร 
7.3 ก (1)_1 จ านวนบุคลากรสายวิชาการจ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3 ก (1)_2 ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
7.3 ก (1)_3 จ านวนทุนวิจัยต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 

25.21
33.85 37.68

26.77

1.68

6.15
8.69

9.85

2 5 6 0 2 5 6 1 2 5 6 2 2 5 6 3

ร้อยละของอำจำรย์ที่ ได้ รับทุน

ทนุวิจยัภายใน ทนุวิจยัภายนอก

2559 2560 2561 2562 2563

รองศาสตราจารย์ 6 6 7 7 8

ผูช้่วยศาสตราจารย์ 21 21 19 18 17

อาจารย์ 38.5 46.5 53 52 54

38.5 46.5 53 52 54

21
21

19 18 176
6

7 7 8

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน ) คณะทันตแพทยศาสตร์มีอัตราการเพิ่มจ านวนของ
อาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการอย่างช้าๆ เนื่องจากคณาจารย์
ส่วนหนึ่งยังอยู ่ในระหว่างการท าผลงานทางวิชาการ และ
จ านวนอาจารย์ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีอาจารย์ที่จบการศึกษา
กลับมาเข้าท างาน แต่ยังไม่ครบเวลาที่จะขอต าแหน่งวิชาการ

ได้ ปีการศึกษา 2564 มีผู ้ได้รับการเลื ่อนสู ่ต าแหน่งทาง

วิชาการที ่ส ูงขึ ้นเป็นรองศาสตราจารย์ 1 คน และอยู ่ใน

ระหว่างการพิจารณาเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 4 คน 
แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
จัดโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นการขอต าแหน่งทางวิชาการ จัด
อบรมหลักเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ 
ก.พ.อ  
 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแนวโน้มร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ

ทุนสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ลดลงในปี 2563 แต่หากพิจารณา

สัดส่วนการได้รับทุนวิจัยภายนอก จะพบว่า คณาจารย์มีการขอทุน

ภายนอกถึง 9 โครงการ ซึ ่งเกินค่าเป้าหมายที ่ต ้องการให้มี

โครงการรับทุนภายนอก 4 โครงการในปี 2564  
(ทุนภายนอก ได้แก่ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย  มูลนิธิทันตนวัตกรรม) 

จ านวนเงินทุนวิจัยต่ออาจารย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์มี
แนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ถึงค่าเป้าหมายซึ่งก าหนดให้ 

150,000 บาทต่อคน 

แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนิน งานฝ่ายวิจัยมีนโยบาย
กระตุ้นการขอทุนวิจัยภายนอก และสร้างเครือข่ายงานวิจัยเพื่อเพิ่ม
จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน 

54,178.3
7

49,086.4
6

80,557.1
0 82,499

40,000.00

60,000.00

80,000.00

100,000.00

2560 2561 2562 2563

จ านวนเงินสนบัสนนุงานวิจยัหรืองาน สรา้งสรรคต์่อ
จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมภายในและภายนอก)



 

 

7.3 ก (1)_3 สัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการต่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
7.3 ก (2)  บรรยากาศท างาน  7.3 ก(2)_1 ความพึงพอใจต่อบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการท างาน 

 
7.3 ก (2)_2 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 

 
เมื่อพิจารณาถึงความพึงพอใจต่อสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พบว่าอยู่ในระกับพอใช้ แต่ข้อมูลในปีการศึกษา 2563 

พบว่าอาจารย์สถานภาพข้าราชการมีความพอใจต่อค่าตอบแทนและสวัสดิการสูงที่สุด  
 

0.44
0.59 0.55 0.55 0.49

0.22
0.42 0.20

0.42

0.67

0.00

0.50

1.00

2559 2560 2561 2562 2563

สดัสว่นผลงานวิชาการท่ีตีพิมพร์ะดบัชาติ และนานาชาติ

ตอ่อาจารยท่ี์ปฏิบตัิงาน

SWU TU

3.3
3.1

3.42

3.18

3.41
3.62

2561 2562 2563 2561 2562 2563

อาจารย์ สายปฏิบตัิการ

ความพงึพอใจตอ่สภาพแวดลอ้มการท างาน

2561 2562 2563 2561 2562 2563 2561 2562 2563

(พนกังานมหาวิทยาลยั) (พนกังานมหาวิทยาลยั)

อาจารย ์(ขา้ราชการ) อาจารย ์ สายปฏิบตัิการ 

ท่านไดร้บัค่าตอบแทนอย่างสมเหตสุมผลกบังานของท่านจาก
คณะทนัตแพทยศาสตร ์มศว 3.5 2.83 4.5 3.06 3.13 3.92 3.04 3.51 3.73

ท่านไดร้บัสวสัดิการตามสมควรจากคณะทนัตแพทยศาสตร ์
มศว 3 2.67 5 3.13 3.03 3.83 3.46 2.48 3.74

สวสัดิการท่ีไดร้บัสามารถช่วยเหลือท่านและครอบครวัได้ 3 2.67 4 2.88 2.87 3.46 3.13 3.54 3.77
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ควำมพึงพอใจด้ำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์

สัดส่วนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการวิจัย
ต ่ อ จ  า นวนอาจารย ์ ขอ ง คณะท ันต
แพทยศาสตร์มีแนวโน้มคงที่ แต่มีแนวโน้ม
สูงกว่าคู่เทียบตั้งแต่ปี 2559-2562 แต่ใน
ปีการศึกษา 2653 มีแนวโน้มลดลง 

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมใน
การท างานอยู่ในระดับพอใช้ แต่มีแนวโน้ม
ดีขึ้นในปีการศึกษา 2563 



 

 

7.3 ก (3)  ความผูกพันของบุคลากร 
7.3 ก (3)_1 ความภาคภูมิใจในองค์กร 

 
7.3 ก (3)_2 ปัจจัยความผูกพันองค์กร 

 
จากการส ารวจพบว่า ปัจจัยความผูกพัน 5 อันดับแรก ดังแสดงในแผนภูมิ โดยปัจจัยที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ 

“ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจและยินดีที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน” โดยเมื่อแยกต่างระยะเวลาที่
ท างาน พบว่ากลุ่มที่มีคะแนนความผูกพันสูงที่สุดคือกลุ่มที่มีอายุงาน 11-20 ปี (4.31), 6-10 ป(ี 4.31), 20 ปีขึ้นไป (4.28) และ 0-5 
ป ี(4.17)  ตามล าดับ 
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2561 2562 2563 2561 2562 2563

อาจารย์ สายปฏิบตัิการ

ทา่นมีความภมูิใจท่ีไดท้  างานใหก้บัคณะทนัตแพทยศาสตร ์
มศว

3.7

3.8

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

0-5 ปี 6-10 ปี 11-20 ปี 20 ปีขึน้ไป

ปัจจยัความผกูพนั คณะทนัตแพทยศาสตร ์มศว

ขา้พเจา้มีความมุง่มั่นตัง้ใจ และยินดีที่จะปฏิบตัิงานอย่าง เตม็ท่ีเพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของหน่วยงาน

ขา้พเจา้มีความกระตือรอืรน้ที่จะท างานใหแ้ก่คณะทนัตแพทยศาสตร ์มศว นอกเหนือจากงานประจ าท่ีขา้พเจา้รบัผิดชอบ

ขา้พเจา้มีสว่นรว่มในกิจกรรมและรูส้กึภมูิใจที่คณะทนัตแพทยศาสตร ์มศว ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชนต์อ่สงัคม

งานของขา้พเจา้มีสว่นช่วยใหห้น่วยงานประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงาน

ขา้พเจา้สามารถขอค าปรกึษาจากผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้งาน ไดต้ลอดเวลา รวมทัง้ไดร้บัการสนบัสนนุเพ่ือใหก้ารท างานประสบความส าเรจ็

4.17

4.31
4.39

4.28

ความภูมิใจต่อการท างานในคณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว อยู่ในระดับดี และมี
แนวโน้มดีขึ้นในปีการศึกษา 2563 แต่เมื่อ
เทียบระหว่างอาจารย์และสายปฏิบัติการ 
พบว่าอาจารย์มีความภูมิใจที ่ได้ท างาน
ให ้ก ับคณะท ันตแพทยศาสตร ์  มศว 
มากกว่า 



 

 

7.3 ก (3)_3 อัตราคงอยู่ของบุคลากร 

 
7.3 ก (4)  การพัฒนาบุคลากร 
7.3 ก(4)_1 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการอบรม UKPSF 

ซึ่งในปัจจุบันคณะทันตแพทย์ศาสตร์มีคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองสรรถนะการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF จ านวน 
3 ท ่ า น  
จาก 36 ท่าน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการรับรองสถานะทั้งสิน 8 คน  
7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล (Leadership and Governance Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership, Governance and Societal 
Responsibility Results) 
7.4 ก_1 ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผู้บริหาร 

 
ในภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการบริหารของผู้บริหารระดับพอใช้ ประเด็นทีต่้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนคือการสื่อสารในองค์กร 
7.4 ก_2.1 ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร: การจัดโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
 ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์มีการก ากับติดตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการทุก 6 เดือน โดยจากการรายงานในระบบ
ติดตามยุทธศาสตร์ มศว มีโครงการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 22 โครงการ ด าเนินงานแล้วเสร็จ 2 โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 14 โครงการ และโครงการที่ชะลอ/ไม่ด าเนินโครงการ ทั้งสิ้น 4 โครงการ เนื่องจากสถานการณืการระบาดของโรคโควิด 
19 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564) ส่วนผลการติดตามรอบ 12 เดือน ยังไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาด าเนินการ 
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ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้  า และการน าองคก์ร

ผู้บริหารมีการก าหนดทิศทางขององคก์ร

ผู้บริหารมีการส่ือสารท าความเข้าใจในเร่ือง
ยุทธศาสตร์ และการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ

ผู้บริหารเป็นตัวอย่างท่ีดใีนการด าเนินการเร่ืองต่างๆ 
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องกับค่านิยม 

ผู้บริหารให้ความส าคัญเร่ืองธรรมาภิบาลขององค์กร 

ผู้บริหารมีส่วนร่วมและสร้างบรรยากาศในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร

จากการส ารวจความพึงพอใจและความผูกพัน
ดังผลที่กล่าวมาจะพบว่า แม้ว่าบุคลากรส่วนใหญ่ให้
คะแนนในหมวดความพึงพอใจต่อบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมการท างาน รวมถึงค่าตอบแทนและ
สวัสดิการในระดับปานกลาง แต่ยังความภูมิใจต่อ
การท างานในคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว อยู่ใน
ระดับดี และมีความมุ่งมั ่นตั ้งใจที่จะท างาน และ
ยังคงมีอัตราการคงอยู่ในระดับที่สูงมาโดยตลอด 



 

 

7.4 ก_2.2 ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร: ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
แสดงในผลลัพธ์ 7.1 ข (1)_2 เงินรายได้(เงินอุดหนุนรัฐบาล)ที่ได้รับและใช้ทันก าหนดเวลา  

 แสดงในผลลัพธ์ 7.5 ก (1)_1 รายได้โรงพยาบาลทันตกรรมจากการให้บริการทันตกรรม 
7.4 ก_3.1 ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร: การรับรองคุณภาพ 
 คณะฯ มีห้องปฏิบัติการที่ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย (ESPReL)  จ านวน 4 ห้อง 
โดย 4 ห้อง (100%) ผ่านการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (IBC)  
7.4 ก_3.2 ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร: การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรของคณะฯ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพหลักสูตร  (AUNQA) จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) ทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต (Intermediate level) 2) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง)  (Intermediate) 3) วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (Intermediate) 4) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป (Basic level) 5) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ซึ่งหลักสูตรนี้อยู่ในระหว่างการรอตรวจในระดับ Asian  
7.5 ก_4 ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลองค์กร: ด้านจริยธรรม 

ปีการศึกษา 2563 งานวิจัยของคณะฯ ร้อยละ 100 ได้รับการรับรองมาตรฐาน/จริยธรรมก่อนการด าเนินการวิจัยและไม่
มีรายงานข้อร้องเรียนด้านมาตรฐานและจริยธรรมวิจัย  
7.4 ก_5 ผลลัพธ์ด้านความผาสุกของสังคม: สถิติการใช้กระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 

7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน การตลาด (Financial and Market Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results) 
7.5 ก_1 รายได้โรงพยาบาลทันตกรรมจากการให้บริการทันตกรรม 
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จ านวนกระดาษท่ีจดัซือ้ (รมี)

จ านวนกระดาษท่ีจดัซือ้ (รมี)

แนวโน้มการใช้กระดาษของคณะทันต
แพทยศาสตร์  ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 
เป ็นต้นมาโดยปีการศึกษา 2563 คณะทันต
แพทยศาสตร์ไม่มีการจัดซื้อกระดาษเลย 
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รำยไดโ้รงพยำบำลทันตกรรม / ร้อยละทีเ่พิม่ขึน้
โรงพยาบาลทันตกรรมมีแนวโน้มการสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน และสามารถตอบตัวชี้วัดของ
โรงพยาบาลทันตกรรมที่ต้องการเพิ่มรายได้อย่าง
น้อยร้อยละ 5 ต่อปี ยกเว้นในปีงบประมาณ 2563 
ซึ่งโรงพยาบาลต้องปิดการให้ยริการไปในช่วงทถาน
การณ์การระบาดของโรครุนแรง ท าให้มีรายรับ
ลดลงร้อยละ 7.04 



 

 

7.5 ก_2 อัตราส่วนก าไรขั้นต้น (Gross profit margin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5 ก_3 อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 

 

 
7.5 ก_4 จ านวนเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน  
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อตัราสว่นเงินสด (Cash ratio) 5.35 3.69

อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (Current 

ratio)
6.17 4.39
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อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (Gross profit margin)
ในปี 2563 มีอัตราส่วนก าไรขั ้นต้นร้อยละ 
19.66 ล ด ล ง จ า ก ป ี  2562 เ น ื ่ อ ง จ า ก
โรงพยาบาลมีต้นทุนส่วนเพิ่มในการสั่งซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อยกระดีบมาตราการด้าน
ความปลอดภัย และมีต้นทุนค่าแลปฟันปลอม
และต้นทุนวัสดุที่สูงขึ้น 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มี
แนวโน้มการได้รับทุนวิจัยสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื ่อง โดยเฉพาะแหล่งทุนจาก
ภายนอก   

แนวทางการปร ับปร ุงผลการ
ด าเนิน งานฝ่ายวิจัยมีนโยบายกระตุ้น
การขอทุนวิจ ัยภายนอก และสร้าง
เครือข่ายงานวิจ ัยเพื ่อเพิ ่มจ านวน
อาจารย์ที่ได้รับทุน 

 

จากอัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน
พบว่าองค์กรยังมีสภาพคล่องค่อนข้างดี 
แม้ว่าสภาพคล่องทางการเงินจะลดลง
จากปี 2563 เพราะผลกระทบจากการ
แพร่ระบสดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้
พบว่าโรงพยาบาลทันตกรรมยังคงมีเงิน
สดไว้จ านวนมาก  
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
Common Data Set 



 

 

Common Data Set 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหตุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ  

ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Product and Service Results)  

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

2 ร้อยละของบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน Referred 
Journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

98.46 99.32 102.53 106.49 155 ร้อยละ  

3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ของอาจารย์ประจ า 

24.62 34 24.05 18.18 22 ร้อยละ  

4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ /เผยแพร่ในระดับ
นานาชาติ ของอาจารย์ประจ า 

9.23 13.60 21.52 32.47 23.10 ร้อยละ  

5 จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

227 256 344 361 367 คน  

 อัตราการสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของนิสิตชั้นปีที่ 4 ในการสอบครั้งแรก (รายวิชาพื้นฐาน) 

94.20 96.67 74.58 82.45 97.52 ร้อยละ  

 อัตราการสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของนิสิตชั้นปีที่ 6 ในการสอบครั้งแรก (รายวิชาคลินิก
ภาคทฤษฎี) 

97.14 76.19 89.55 96.67 94.88 ร้อยละ  

 อัตราการสอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
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 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.67 4.19 4.53 4.36 4.18 ค่าเฉลี่ย  



 

 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหตุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

• ระดับปริญญาตรี 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 าให้ไม่มีการจัดกิจกรรม 

 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/บัณฑิตที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง/
ได้รับรางวัลด้านวิชาการวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
หรือการท างานเพื่อชุมชน 

2 2 2 3 3 คน  

9 จ านวนโครงการที่น าการบริการวิชาการมาบูรณาการกับ
การเรียนการสอนของหลักสูตร 

3 3 2 0 0 โครงการ  

10 จ านวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาของสัญญาทุน
วิจัย 

13 9 6 13 12 ชิ้นงาน  

11 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 0 0 0 1 0 ชิ้นงาน  

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

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

 จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 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
นานาชาติ 

n/a 10 16 25 18 ชิ้น  

 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่บนฐานข้อมูล SCOPUS n/a 9 12 22 14 ชิ้น  



 

 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหตุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

 จ านวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (เฉพาะที่มี Proceeding) 

n/a 0 1 0 0 ชิ้น  

 ผลงานวัตกรรม n/a 7 1 3 2 ชิ้น  

 ผลงานวัตกรรมที่น าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ n/a 1 0 0 0 ชิ้น  

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results)  

12 ร้อยละของจ านวนนิสิตที่เป็นไปตามแผนการรับของ
หลักสูตร 

       

• ระดับปริญญาตรี 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 านวนงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนบัสนุนจากภาครัฐ 28 15 20 35 31 โครงการ  

17 จ านวนงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 

0 0 0 1 1 โครงการ  

18 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้ประโยชน์ 

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

7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (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 



 

 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหตุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

20 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร  98.46 98.25 98.29 100 97.35 ร้อยละ  

21 จ านวนการเบิกจ่ายจากสวัสดิการมหาวิทยาลัย(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 

       

- อาจารย์ 58.46 64.86 67.10 67.53 68.35 ร้อยละ  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  32.30 27.03 24.05 23.37 22.78 ร้อยละ  

- รองศาสตราจารย์ 9.23 8.11 8.86 9.09 8.87 ร้อยละ  

- ศาสตราจารย์ - - - - - ร้อยละ  

23 ร้อยละของวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า จ าแนกตาม        

- ระดับปริญญาตรี 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 าแหน่งความก้าวสายปฏิบัติการ (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  



 

 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหตุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

26 ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของการขาดงานในบุคลากรสาย
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  

- สายปฏิบัติการ 20.58 100 100 100 100 ร้อยละ  

7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล (Leadership and Governance Results)  

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

28 การบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
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 าให้ไม่มีการจัดกิจกรรม 

30 ร้อยละจ านวนหลักสูตรที่มีกระบวนการการจัดการข้อ
ร้องเรียน  

100 100 100 100 100 ร้อยละ  

ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (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  



 

 

หัวข้อ ชื่อตัววัด 
ข้อมูล  

(ปีการศึกษา/ปีปฏิทิน) หน่วยวัด หมายเหตุ 

2559 2560 2561 2562 2563 

7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results)  

ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results)  

33 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

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

34 จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการบริการ
วิชาการ 

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

35 อัตราส่วนของการสมัครต่อแผนการรับนิสิตที่ก าหนดใน
หลักสูตร 

       

• ระดับปริญญาตรี 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 


