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ยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

 

   คณะทีมบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ คณะทันต -
แพทยศาสตร์ และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะทีมบริหารงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ นัดพิเศษ เมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 – 
2571 ดังนี้ 
  
 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 

โรงเรยีนทนัตแพทยค์ณุภาพเพือ่ประโยชนข์องเพือ่นมนุษย ์

(Smart Dental School for the Benefit of Mankind) 

 
 

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 
 

 SCImago Ranking (Overall)  ค่าเป้าหมาย ล าดับที่ 1 – 3  
 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเชิงสาธารณะ ค่าเป้าหมาย 5 ผลงาน 
 จ านวนเครือข่ายเพ่ือสุขภาพช่องปากท่ีดีของประชาชน ค่าเป้าหมาย 20 เครือข่าย 
 

 

พันธกิจ (Mission) 
 

พันธกิจ (M) ตัวช้ีวัด 
M1  ผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้าน

ทันตกรรมที่มีศักยภาพสูง เป็นที่
ต้องการของสังคม 

1. ร้อยละของการสอบผ่าน National license  
2. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (Knowledge, Skill, Attitude) 

M2  ดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม
ด้วยคุณภาพ มาตรฐานสากล ด้วย
ผลการรักษาที่เป็นเลิศ 

1. ประสิทธิผลการรักษา (โดยรวมของโรงพยาบาล   
ทันตกรรมและสาขาการรักษาย่อย) 

2. จ านวนผู้ป่วยที่รับบริการ 
3. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

M3  สร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ที่
น า ไปใช้ประโยชน์  และสร้ า ง
นวัตกรรมที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
และสาธารณะ 

1. จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ Q1/Q2 
2. H-Index 
3. จ านวนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สะสม) 
4. การน าไปใช้ประโยชน์ (การลดต้นทุน / การป้องกันโรค) 

M4  การสร้างสุขภาพช่องปากที่ดีให้กับ
ประชาชนอย่างยั่งยืน 

1. ดัชนีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของชุมชน
เป้าหมาย 

2. จ านวนเครือข่ายเพ่ือสุขภาพช่องปากท่ีดีของประชาชน 
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ค่านิยม (Core Value)   

D - PSU 
D – Development  การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง  
P – Professionalism มีความเป็นมืออาชีพ  
S - Social responsibility รับผิดชอบต่อสังคม  
U – Unity   สามัคคี 

 
วัฒนธรรมองค์กร (Culture) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ยึดหลักพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ว่า “ขอให้ถือ
ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมา
แก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมมะแห่งอาชีพให้บริสุทธิ์ ” เป็นแนวทางหลักในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เป็นที่
รับทราบกันอย่างแพร่หลายว่า พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก ดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางหลัก
ในการปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเป็นแนวทางหลักใน
การบ่มเพาะนักศึกษา ให้มีคุณลักษณะที่ผู้ที่พร้อมจะจุนเจือและช่วยเหลือสังคม มีทักษะชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรม เป็นผู้เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม คณะฯ จึงได้ก าหนดวัฒนธรรม
องค์กรของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยยึดตามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ 

“ ประโยชนข์องเพือ่นมนุษยเ์ป็นกจิทีห่น่ึง ” 

(Our Soul is for the Benefit of Mankind) 

 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

CC1: นวัตกรรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
CC2: การดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมระดับตติยภูมิแบบองค์รวมและสหสาขา  
CC3: การสร้างและบริหารเครือข่ายพัฒนาสุขภาพช่องปาก 
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การเทียบเคียง (Benchmark) 

บริบทในการเทียบเคียง ด้านพันธกิจหลัก คือ  
1. การจัดการการศึกษา  
2. จ านวนและคุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม  
3. การบริการวิชาชีพ  
4. พันธกิจเพ่ือสังคม  

ด้านการจัดการศึกษา จ านวนและคุณภาพของผลงานวิจัย/นวัตกรรม และพันธกิจเพ่ือสังคม 
เทียบเคียงกับคู่เทียบคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ส าคัญ 4 คณะ คือ  

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2. มหาวิทยาลัยมหิดล  
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ด้านบริการวิชาชีพ การเทียบเคียงกับโรงพยาบาลศูนย์ ขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขใน
ด้านมาตรฐานการบริการการรักษา (HA) 

 

ระบบงานและกระบวนการท างาน (Work System & Work Process) 

  ระบบงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 
Core Process 

C1 กระบวนการจัดการศึกษา 
C2 กระบวนการบริการวิจัยและนวัตกรรม 
C3 กระบวนการบริการวิชาชีพ 
C4 กระบวนการบริการวิชาการเพ่ือสังคม 

Support Process 
SP1 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
SP2 กระบวนการก ากับดูแลองค์กรที่ด ี
SP3 กระบวนการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
SP4 กระบวนการจัดการข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
SP5 กระบวนการจัดการด้านการเงินและบัญชี 
SP6 กระบวนการด้านพัสดุ 
SP7 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
SP8 กระบวนการจัดการงานสารบรรณ 
SP9 กระบวนการจัดการอาคารสถานที่ ยานพาหนะ 
SP10กระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
SP11กระบวนการผลิตสื่อเพ่ือการเรียนการสอน 
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การวิเคราะห์องค์กรด้วยเครื่องมือ TOW’S Matrix 
 

TOW’S Matrix 

Strength (S) 

1. บุคลากรสายวิชาการมีความสามารถเฉพาะทางในสาขาหลัก  
ทั้งสาขาและทักษะ 

2. หลักสตูรหลังปริญญาและโครงการบริการวิชาการที่ปรับตัว
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 

3. ศูนย์วิจัยกลางมคีวามพร้อมในการผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพ  

4. รพ. ทันตกรรมมีความพร้อมในการบริการระดับตตยิภูมิและ
ผู้ป่วยด้อยโอกาส 

5. Digital equipment เพียงพอส าหรับงานวิจัยและการรักษา 
6. ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต ้มีการด าเนินงานร่วมกันกับ

เครือข่ายทันตสาธารณสุขท่ีเข้มแขง็และต่อเนื่อง  
7. ระบบสารสนเทศรองรับการบรหิารจัดการทุกด้าน 

Weakness (W) 

1. การจบการศึกษาของนักศึกษาทันตแพทย์ (จบเฉลี่ย 6.3-6.1 
ปี) จบตามเวลาเฉลี่ยร้อยละ 83 

2. ทุนวิจัยภายนอกจากนักวิจัยกลุ่มเดิม 
3. จ านวนนวัตกรรมยังไม่ถูกน าไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ 
4. การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรเพื่อการบริการยัง

ขาดประสิทธิภาพ 
5. ระบบการท างานของบุคลากรทั้งวิชาการและสนับสนุน ไม่มีทั้ง

ความคล่องตัวและบูรณาการ 
6. การสื่อสารไม่ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก 
7. ระบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ  
8. การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาศักยภาพ 

Opportunity (O) 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวง อว. 2563- 
2570 (บูรณาการ, AEC, ระบบการศึกษาระดับมัธยม, SDG) 
นโยบายมหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยสนับสนุนการขยายศูนย์การดูแลสุขภาพภูเก็ต 
3. การเรียนการสอนแบบ module, credit bank, short course 
4. การให้ทุนวิจัยที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ 
5. ความต้องการเข้ารับการรักษาทางทันตกรรม 
6. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร 
7. Disruptive technology   
8. มีโอกาสสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น 
9. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
10. การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยช้ันน า 
11. แหล่งทุนระดับนานาชาติ 

SO: ยุทธศาสตร์เชิงรุก 

1. การปรับหลักสตูรหลังปรญิญาเป็นนานาชาติและใช้เกณฑ์
มาตรฐานระดับสากล 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรในรูปแบบใหม่เช่น 
module, credit bank, double degree, upskill, reskill  

3. เพิ่มผลิตภณัฑ์การบริการทางทันตกรรมใหมโ่ดยใช้เครื่องมือท่ี
ทันสมัย 

4. จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล ภูเก็ต  
5. เพิ่มและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพช่อง

ปากในชุมชน 
6. การขับเคลื่อนงานวิจยัและนวตักรรมผ่าน COE  
7. การปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี ตามความต้องการของผู้เรียนให้

สอดคล้องกับความพร้อมของ digital equipment และ 
disruptive technology  

WO: ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข 
1. การติดตามการเรียนของนักศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ 
2. การก าหนด KPI ของบุคลากรที่ชัดเจนในทุกด้านที่เป็นพันธกิจ

ของคณะฯ  เช่น ทุนวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การบริการผู้ป่วย และ 
การผลิตผลงานวิจัยแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์  

3. การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการลื่อสาร และ ระบบการท างาน 
ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ตรวจสอบได้  
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Threat (T) 

1. งบประมาณสนับสนุนลดลงและอตัราก าลัง  
2. คณะทันตแพทยศาสตร์เปดิใหม่ 10 ปีท่ีผ่านมา 8 สถาบัน 
3. รูปแบบการศึกษาต่อของทันตแพทย์เปลี่ยนแปลงเป็น 

การศึกษานอกหลักสูตรโดยไมห่วังปริญญาบัตร 
4. ภาครัฐและภาคเอกชนมีศักยภาพในการท าการศึกษาต่อเนื่อง 
5. กระทรวงสาธารณสุขปรับนโยบายการบรรจุทันตแพทย์เข้า

ท างาน  
6. กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใหโ้รงพยาบาลศูนย์ฯ จดัตั้งการ

รักษาระดับตตยิภูมิและศูนย์ฝึกอบรม 

ST: ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน NEW, FAST, CUSTOMERS 

1. ก าหนดกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ พร้อมทั้งปรับหลักสตูรที่มีคณุภาพ
ตามความต้องการของผู้เรียน  

2. โครงการ Dent PSU Internship เพื่อเพ่ิมศักยภาพของทันต
แพทย์จบใหม่ในการปฏิบตัิงานในระบบสาธารณสุขและเอกชน 

3. การเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ในทุกพันธกิจ  คือ หลักสูตร การรักษา 
การบริการวิชาการ และผลงานวิจยัเชิงพาณิชย์ 

WT: ยุทธศาสตร์เชิงรับ  
1. การวางระบบงาน (work system) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
2. การวิเคราะห์ต้นทุน ก าไรวางแผนบริหารการเงินลดค่าใช้จ่าย 
3. ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กร ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกค้า เชิง

รุก 
4. การสร้างความผูกพันของลูกค้าทุกพันธกิจ และบุคลากร  
 

 

การวิเคราะห์ด้วยมุมมอง 4 มิต ิ(Balance Score Card) 
 

Perspective เป้าประสงค์ 
Customer G1-1 การจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ที่มีคุณภาพให้เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ 

 G2-1 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 G2-2 สร้างงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ 

 G4-3 ลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมของกลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาส 

Internal Process G3-1 พัฒนาคุณภาพการบริการทางทันตกรรมสู่ระดับสากล 
 G3-2 พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมข้ันสูง 
 G3-3 พัฒนาช่องทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได้การบริการทันตกรรม 
Learning & Growth G4-1 พัฒนาการบริการวิชาการชั้นน าระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับทันตบุคลากรและทีมสุขภาพ 

 G4-2 พัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 

 G5-1 การน า Digital Technology มาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
Finance G5-2 องค์กรที่มีความม่ันคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 
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บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (SC) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ (SA) โอกาสเชิงกลุยทธ์ (SOp) 
พันธกิจ SC1 การเพิม่จ านวนนักศึกษา

ระดับหลังปรญิญาอัน
เนื่องมาจากความนิยมในการ
เรียนต่อทีล่ดลงของผู้เรียน 

SC2 การยกระดบัคุณภาพของ
ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
WOS/Scopus Q1 Q2 

SC3 การสร้างผลงานนวัตกรรม
จากองค์ความรู้ใหมเ่พื่อ 
ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิง
พาณิชย ์

SA1 การบริหารจัดการหลักสูตรที่
ทันสมัย มุ่ ง เน้นผู้ เ รียนโดยน า
เกณฑ์มาตรฐานสากลมาใช้ และ
เป็นทีส่นใจของผู้เรียนต่างชาติ 

SA2 โรงพยาบาลทันตกรรมที่มีความ
เป็นเลิศในการ รักษาระดับตติย
ภูมิ รองรับการส่งต่อจาก รพ. ใน
ภาคใต้และเป็นท่ีพึ่งของประชาชน  

SOp1 หลักสูตรนานาชาต ิ
SOp2 เปิดบริการ premium 

clinic 
SOp3 ศูนย์ทันตกรมดิจิทลัภูเกต็ 
SOp4 การเครือข่ายใหม ่
SOp5 ผลติภณัฑส์ุขภาพช่องปาก  
SOp6 Tele Dentistry 
 
 

ปฏิบัติการ SC4 การบริหารต้นทุน และการ
เพิ่มรายไดเ้พื่อให้พึ่งพาตนเอง
ได้ด้านการเงินอย่างยั่งยืน 

SC5 การบริหารจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

SA3 ความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมพันธกิจ
หลัก 

SA4 มี Dental Technology ที่
ทันสมัย พร้อมสนับสนุนการจัด
การศึกษา การวิจัย และการรักษา 

บุคลากร SC6 การบริหารทรัพยากรบคุคล
เชิงกลยุทธ์ มีประสิทธิภาพและ
สร้างความผูกพัน 

SA5 บุคลากรสายวิชาการมีความ
เช่ียวชาญในทุกสาขาทางทันตก
รรมและเป็นที่ยอมรับในองค์กร
วิชาชีพ 

สังคม SC7 การแกไ้ขปัญหาสุขภาพช่อง
ปากของประชาชนอย่างยั่งยืน
ใน 14 จังหวัดภาคใต้ 

SA6 มี เครือข่ ายทันตสาธารณสุข
ชนบทภาคใต้ (ROHC) ที่เข้มแข็ง 
เป็นที่ยอมรับและสร้างผลงาน
ต่อเนื่องในการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในชุมชน และผลักดันนโยบาย
สาธารณะ 

 

คณะทีมบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์ ตัดสินใจเลือก SOp1 – SOp3 มาวิเคราะห์ความเสี่ยง
ผ่านการประเมินผลได้ผลเสีย (Intelligent Risks) เกิดเป็นนวัตกรรมของคณะฯ คือ 

1. หลักสูตรนานาชาติ 
2. ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลภูเก็ต 
3. Premium Clinic 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) 

Strategic Objective: SO1 Smart Dental Education  
โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพที่เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ 
เป้าประสงค์  
G1-1 การจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ที่มีคุณภาพให้เป็นมาตรฐานในระดับ

นานาชาติ 

Strategic Objective: SO2 Smart Research and Innovation 
องค์กรแห่งวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
G2-1 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
G2-2 สร้างงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ

และเชิงพาณิชย์ 

Strategic Objective: SO3 Smart Dental Hospital 
โรงพยาบาลทันตกรรมคุณภาพที่มีการบริการเป็นเลิศในระดับสากลและเพ่ือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
G3-1 พัฒนาคุณภาพการบริการทางทันตกรรมสู่ระดับสากล 
G3-2 พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมข้ันสูง 
G3-3 พัฒนาช่องทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได้การบริการทันตกรรม 

Strategic Objective: SO4 Smart Societal Responsibility 
องค์กรคุณภาพรับผิดชอบสังคมเพ่ือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 
G4-1 พัฒนาการบริการวิชาการชั้นน าระดับชาติและนานาชาติ ส าหรับทันต

บุคลากรและทีมสุขภาพ 
G4-2 พัฒนาเครือข่ายเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 
G4-3 ลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมของกลุ่มผู้ป่วยด้อย

โอกาส 

Strategic Objective: SO5 Smart Administration 
องค์กรคุณภาพที่มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
G5-1 การน า Digital Technology มาใช้ในการบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
G5-2 องค์กรที่มีความม่ันคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 
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ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC 
และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO  
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ระยะยาว 

ตัววัด 
แผนปฏิบัติการ 

Ba
se

 li
ne

  
25

64
 ค่าคาดการณ์ 

 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO1 Smart Dental Education   
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ / รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา 
เป้าประสงค์ 

G1-1 การจัดการศึกษาทางทันตแพทย์
ที่มีคุณภาพให้เป็นมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ  
(SC1, SA2, CC1, CC2, CC3) 

 

S1-1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ
รั บ ร อ ง ต า ม ม า ต ร ฐ า น
เกณฑ์ AUNQA 

 0 แผน 
ผล 

- 
- 

1 2 4 5 6 7 

แผนปฏิบัติการ 
1. แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการ

รับรองมาตรฐาน AUNQA 
โครงการระยะยาว 
P1-1 โครงการพัฒนาการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตรตาม
มาตรฐานตามเกณฑ์ AUNQA 
(รับประเมิน Inter) 

ผู้รับผิดชอบ น.ส.รัชฎาภรณ์ นะมาเส 
P1-2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศด้านการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง/ 
น.ส.นวลนภา  แซ่ลี้ 

A1-1 
จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

0 แผน 
ผล 

5 
8 

6 6 6 6 6 7 

S1-2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลนานาชาติ 
WOS/Scopus Q1, Q2 
จากผลงานนักศึกษาต่อปี  

 6 แผน 
ผล 

7 
13 

10 12 15 17 20 25 

 S1-3 จ านวนงานวิจัยของ
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ระดับนานาชาต ิ

 1 แผน 
ผล 

2 
0 

2 2 3 3 3 3 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC 

และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO  
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ระยะยาว 

ตัววัด 
แผนปฏิบัติการ 

Ba
se

 li
ne

  
25

64
 ค่าคาดการณ์ 

 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

 แผนปฏิบัติการ 
1. แผนยกระดับคณุภาพงานวิจัย

สู่การตีพมิพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ (ฐานข้อมูล
WOS/Scopus) ของนักศึกษา
หลังปริญญา 

โครงการระยะสั้น 
P1-3 โครงการ Manuscript 

camping  
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง 

A1-2  
ร้อยละของ publication ใน 
WOS/Scopus ต่อจ านวน thesis/ 
dissertation/ปี 

0.22 
(8/37) 

แผน 
ผล 

0.3 
0.4 

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8 

 S1-4 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติ
ระดับหลังปรญิญาที่เพิ่มข้ึน 

 6 
 

แผน 
ผล 

10 
37.5 

12 15 20 25 30 30 

 S1-5 การเป็นวิทยากรบรรยาย
ในระดับนานาชาติ (ครั้ง) 
(keynote speaker) 

 1 แผน 
ผล 

1 
0 

1 2 2 2 3 3 

 แผนปฏิบัติการ 
1. แผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร

หลังปริญญาระดับนานาชาติ  
โครงการระยะสั้น 
P1-4 Short term fellowship  
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง 
โครงการระยะยาว 
P1-5 โครงการปรับปรุงหลักสตูรเป็น

นานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง 
P1-6 โครงการ International 

Student Recruitment 
ผู้รับผิดชอบ น.ส.ปวีณรัตน์ ณ พัทลุง 

A1-3 
จ านวนครั้งการไป ประชาสัมพันธ์, 
ลงนามความร่วมมือ หรือ เปิดรับ
นักศึกษาต่างชาติ ในต่างประเทศ 

1 แผน 
ผล 

1 
0 

1 2 2 2 2 2 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO2 Smart Research and Innovation 
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายวจิัยและการศึกษาหลังปรญิญา 
เป้าประสงค์  
G2-1 ผลิตงานผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
(SC3, SA2, CC2, CC3)  

S2-1 สัดส่วนผลงานวิจัยใน
ฐานข้อมูลนานาชาติ 
WOS/Scopus Q1&Q2 
ต่อจ านวนอาจารย ์

 0.29 
(22/75) 

แผน 
 

ผล 

0.33 
(25/75) 
0.35 

(24/69.5) 

0.35 
(27/75) 

0.40 
(30/75) 

0.45 
(34/75) 

0.50 
(38/75) 

0.53 
(40/75) 

0.60 
(45/75) 

S2-2 ค่าเฉลี่ย H-index การ
อ้างอิงผลงานตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูลนานาชาต ิ

 46 แผน 
ผล 

50 
46 

48 50 52 54 56 58 

 แผนปฏิบัติการ 
1. แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัย

ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
โครงการระยะสั้น 
P2-1 โครงการจัดตั้ง CoE, Oral 

health 
ผู้รับผิดชอบ นายเขมรัฐ เขมวงศ์ 
P2-2 โครงการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยห้องปฏิบตัิการ
วิจัย 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวสโรชา ฤทธิเดช 
P2-3 โครงการ “จับมือท า 

systematic review and 
meta-analysis” 

ผู้รับผิดชอบ นางสาวปรยีาภัทร ์ยอดทอง 

A2-1 
สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติ (Paper/Head) 

0.60 
 

แผน 
ผล 

0.70 
0.64 

0.75 0.78 0.80 0.82 0.85 0.90 
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 2. แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วม 
มือระดับนานาชาติด้านการวิจัย 

โครงการระยะสั้น 
P2-4 โครงการสร้างความร่วมมือ

เครือข่ายวิจัย 
ผู้รับผิดชอบ นายเขมรัฐ เขมวงศ์ 

A2-2 
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติที่เกิดจาก collaborative 
MOU 

 แผน 
ผล 

- 
- 

0 
 

2 
 

3 4 5 5 

G2- 2 ส ร้ า ง ง า น วิ จั ย แ ล ะ ห รื อ
นวัตกรรมสามารถน า ไปใช้
ประโยชน์เชิงสาธารณะและเชิง
พาณิชย์  (SC4,  SC5, SO3 , 
CC1, CC2, CC3) 

  

S2-3 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

 3 แผน 
ผล 

3 
3 

5 5 5 5 5 5 
 

S2-4 จ านวนนวัตกรรมที่ต่อยอดเชิง
พาณิชย์ (สะสม) 

 0 แผน 
ผล 

2 
1 

2 3 3 5 5 6 

แผนปฏิบัติการ 
1. แผนพัฒนาการสร้างนวัตกรรม

ทางสุขภาพช่องปาก 
โครงการระยะสั้น 
P2-5 โครงการสนับสนุนทุนเพื่อ

นวัตกรรมทางสุขภาพช่องปาก  
ผู้รับผิดชอบ นายเขมรัฐ เขมวงศ์ 

A2-3 
จ านวนนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิง
สาธารณสุขและ/หรือเชิงพาณิชย์ที่
ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

 
5 

 
แผน 
ผล 

 
5 
3 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO3 Smart Dental Hospital 
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม / ผู้ช่วยคณบดฝี่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านบรกิารและสิ่งแวดล้อม / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านพัฒนาคุณภาพ 
G3-1 พัฒนาคุณภาพการบริการทาง 

ทันตกรรมสู่ระดับสากล (SC5, 
SO2 , SC4, SA1, SA2 , CC1, 
CC3) 

S3-1 การรับรองมาตรฐาน adv HA   2 แผน 
ผล 

2 
2 

3 3 3 3 Adv HA Adv HA 

S3-2 ร้อยละการเกดิอุบัติการณ์
ภาวะแทรกซ้อนระดับ E/
อุบัติการณ์ทั้งหมด 

 5 แผน 
ผล 

4.75 
5.06 

4.50 4.25 4.00 3.75 3.50 3.25 

S3.-3 ระดับความพึงพอใจของผู้
มารับบริการ  

 4.50 แผน 
ผล 

4.60 
4.80 

4.85 4.85 4.90 4.90 4.95 4.95 

แผนปฏิบัติการ 
1. แผนพัฒนาคุณภาพการบริการ

ทางทันตกรรมสู่ระดับสากล 
โครงการระยะสั้น 
P3-1 โครงการพัฒนาคุณภาพ

การบริการทันตกรรมตาม
มาตรฐาน HA 

ผู้รับผิดชอบ ทพ.ปรีชา นราประเสริฐกุล 

A3-1 
ร้อยละของหัวข้อของ Overall ที่
ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 

 แผน 
ผล 

- 
- 

100 100 100 100 100 100 

G3-2 พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยี
ทางทันตกรรมขั้นสูง (SA2, SA1, 
SA3, SO2, SO4, CC1, CC2,  

S3-4 ร้อยละการเพิม่ขึ้นของผู้ป่วย 
ศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลย ี
ทันตกรรมขั้นสูง 

 5 แผน 
ผล 

10 
0 

15 20 20 25 25 30 

      CC3) S3-5 ร้อยละการเพิ่มของรายได้จาก
การบริการทันตกรรมด้วย
เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง
เทียบกับปีก่อนหน้า 

  แผน 
ผล 

10 
0 

10 15 15 20 20 25 
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 แผนปฏิบัติการ 
2. แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

เฉพาะทางด้านทันตกรรม 

A3-2 
จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้านทางทันตกรรมที่ เป็นจุดเน้น 
(นับสะสม) 

3 แผน 
ผล 

4 
4 

5 5 5 5 6 6 

 โครงการระยะสั้น 
P3-2 โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาด้วย

กล้องจุลทรรศน์ 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ 
P3-3 โครงการส่งเสริมการตลาด

ส าหรับศูนย์รักษาต่าง ๆ 
(Implant Center, CCDD, 
Dental Digital center) 
(กิจกรรม: กลุ่มเป้าหมายใหม่/ 
new product/package) 

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ 
โครงการระยะยาว 
P3-4 โครงการจัดตั้งศูนย์ทันตกรรม

ดิจิทัลภูเก็ต (PDDC) 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ 
P3-5 โครงการขยายการให้บริการ

ห้องปฏิบัติการทันตกรรม
ภายใต้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ 
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G3-3 พัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่ม
รายได้การบริการทันตกรรม 
(SA1, SA2, SA3, SO3, SO4,  

S3-6 ร้อยละรายได้จากการ
ให้บริการโรงพยาบาล 
 ทันตกรรมที่เพ่ิมขึ้นต่อป ี

  แผน 
ผล 

15 
32.34 

15 
 

20 
 

20 
 

25 
 

25 
 

30 

CC1) แผนปฏิบัติการ 
1. แผนการเพิ่มรายได้จากการ

บริการทันตกรรมของแตล่ะคลินิก 

A3-3 
ร้อยละของคลินิกท่ีมีรายไดเ้พิ่มขึน้
อย่างน้อยร้อยละ 15 

 แผน 
ผล 

50 
72.73 

50 70 80 90 100 100 

 โครงการระยะสั้น 
P3-6 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง

ปากบุคลากร ม.อ. (กิจกรรม 
fast tract/ treatment 
package) 

ผู้รับผิดชอบ อ.ทพ.สิทธิโชค เตียวอนันต์ 

         

 P3-7 โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์
ฝึกหัด (Dental PSU 
Internship)  

ผู้รับผิดชอบ อ.ทพ.ทพญ.วงศ์ศิริ ชัยกาญจนกิจ 
P3-8 โครงการพัฒนาบุคลากรและ

ระบบบริการในคลินิกทันต-
กรรมผู้สูงอายุ (GERIATRIC 
Dentistry) 

ผู้รับผิดชอบ อ.ทพ.สิทธโิชค เตียวอนันต์ 

          

 2. แผนเปิดบริการ premium clinic 
โครงการระยะยาว 
P3-9 โครงการบริการวิชาการตรวจ

และให้การรักษาคลินิกทันต-
กรรมพิเศษ  

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ 

A3-4 
อัตราก าไรสุทธิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 10 

 แผน 
ผล 

- 
- 

10 15 20 20 20 25 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO4 Smart Societal Responsibility 
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร / ผู้ช่วยคณบดฝี่ายพันธกจิเพื่อสังคม / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร / หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต ้
G4-1 พัฒนาการบริการวิชาการช้ันน า

ร ะ ดั บ ช า ติ แ ล ะ น า น า ช า ติ  
ส าหรับทันตบุคลากรและทีม
สุขภาพ (SC5, SA1, SA4, SO1, 
SO4, CC1, CC2, CC3) 

S4-1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม   3,000 แผน 
ผล 

1,500 
1,792 

1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 

แผนปฏิบัติการ 
1. แผนการให้บริการวิชาการ

ระดับชาต/ินานาชาต ิ
โครงการระยะสั้น 
P4-1 โครงการบริการวิชาการชั้นน า 

ระดับชาติ และนานาชาติ 
ส าหรับทันตบุคลากรและทีม
สุขภาพ 

ผู้รับผิดชอบผศ.ทพญ.เสมอจิต พธิพรชยักุล 

A4-1 
จ านวนครั้งของงานบริการวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิ

0 แผน 
ผล 

1 
0 

1 2 2 2 2 2 

 แผนปฏิบัติการ 
2. แผนการให้บริการวิชาการที่เน้น

เชิงปฏิบัติการ  
โครงการระยะสั้น 
P4-2 โครงการเพิ่มศักยภาพการ

จัดบริการวิชาการที่เน้นเชิง
ปฏิบัติการทั้งแบบ Onsite, 
Online ในเชิงพื้นที่/เปิดกว้าง 

ผู้รับผิดชอบผศ.ทพญ.เสมอจิต พธิพรชัย
กุล 

A4-2 
จ านวนครั้งของงานบริการวิชาการ
ที่เน้นเชิงปฏิบัติการ/จ านวนที่จัด
ทั้งหมด (ครั้ง) 

3/15 แผน 
ผล 

5/15 
11/23 

7/15 
 

7/15 
 

7/15 
 

7/15 
 

7/15 
 

7/15 

G4.2 พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากของประชาชน 
( SA4.  SO1, SO4, CC1, CC2, 
CC3) 

S4-2 จ านวนเครือข่ายที่ได้รบัการ
พัฒนาท่ีสามารถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 
(ช่องปาก) ของประชาชน (นับ
สะสม) 

 10 แผน 
ผล 

12 
35 

15 17 18 19 20 21 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC 

และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO  
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ระยะยาว 

ตัววัด 
แผนปฏิบัติการ 

Ba
se

 li
ne
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 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

 แผนปฏิบัติการ 
1. แผนการพัฒนาและขยาย

เครือข่ายในการสร้างเสรมิ
สุขภาพช่องปาก  

โครงการระยะสั้น 
P4-3 โครงการพัฒนาและขยาย

เครือข่ายเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากของ
ประชาชน 

ผู้รับผิดชอบผศ.ทพญ.เสมอจิต พธิพรชยักุล 

A4-3 
จ านวนเครือข่ายทีไ่ด้รับการพัฒนา 
(นับสะสม) 

35 แผน 
ผล 

40 
49 

45 50 50 50 50 50 

 A4-4  
ความพึงพอใจของเครือข่ายในการ
ได้รับการพัฒนา (เตม็ 5 คะแนน) 

 แผน 
ผล 

4.5
4.7 

4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 

G4-3 ลดความเหลื่อมล้ าของการ
เข้าถึงบริการทางทันตกรรมของ
กลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาส (SA2, 
SA3, CC1, CC2, CC3) 

  

S4-3 จ านวนผู้ป่วยด้อยโอกาสทีเ่ข้า
รับบริการ (คน) 

 735 แผน 
ผล 

770 
1,914 

800 830 860 900 950 1,000 

แผนปฏิบัติการ 
- แผนจัดหาเงินเข้ากองทุนสมเด็จ

ย่าเพื่อสนับสนุนการรบับริการ
ของผู้ด้อยโอกาส 

A4.5  
จ านวนเงินเข้ากองทุนแต่ละปี (ลา้น
บาท) 

3.5 แผน 
ผล 

5.00 
5.25 

5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 

 โครงการระยะสั้น 
P4-4 โครงการลดความเหลื่อมล้ า

ของการเข้าถึงบริการทาง   
ทันตกรรมของกลุม่ผู้ป่วยด้อย
โอกาส 

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ทพ.วรรธนะ พธิพรชัยกุล 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC 

และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO  
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ระยะยาว 

ตัววัด 
แผนปฏิบัติการ 

Ba
se

 li
ne
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 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO5 Smart Administration 
ผู้รับผิดชอบ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานคลังและพัสด ุ
เป้าประสงค์ 
G5-1 การน า Digital Technology 

มาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างมี ประสิทธิภาพ (SC6, 
SC7, SO4, CC1, CC2, CC3) 

S5-1 ร้อยละของกระบวนการ
สนับสนุนท่ีส าคัญที่มีการใช้ 
Digital Technology ในการ
ลดขั้นตอนการท างาน/รอบ
ระยะเวลาการท างาน 

 
 
 

20 แผน 
ผล 

40 
52.78 

70 100 100 100 100 100 

 S5-2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ (ผู้บริการ/
ผู้ปฏิบัติงานต่อการน า Digital 
Technology มาใช้ใน
หน่วยงาน 

 - แผน 
ผล 

4.00 
4.15 

4.20 4.50 4.70 4.80 4.80 4.80 

 แผนปฏิบัติการ  
1. แผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการ (MIS) ด้าน
ทรัพยากรบุคคล ด้านการคลัง
และพัสด ุ

โครงการระยะสั้น 
P5-1 โครงการพัฒนาฐานข้อมูล

สารสนเทศท่ีส าคัญ (Dent MIS 
HIS) 

ผู้รับผิดชอบ น.ส.สุทิศา จรียานุวัฒน์ 

A5-1 
ร้อยละความพร้อมใช้ของระบบ
สารสนเทศ 
 

20 แผน 
ผล 

40 
- 

80 100 100 
 

100 
 

100 
 

100 

G5-2 องค์กรที่มีความมั่นคงทางการ
เงินอย่างยั่งยืน (SC6) 

S5-3 ก าไรสุทธิ (ล้านบาท)   แผน 
ผล 

10 
(2.68) 

12 15 15 17 17 20 

แผนปฏิบัติการ 
1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการต้นทุนด้านตา่ง ๆ 

A5-2 ร้อยละต้นทุนท่ีลดลง 2 แผน 
ผล 

3 
- 

5 5 5 5 5 7 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, CC 

และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO  
แผนปฏิบัติการระยะสั้น/ระยะยาว 

ตัววัด 
แผนปฏิบัติการ 

Ba
se

 li
ne

  
25
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 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 

 โครงการระยะสั้น 
P5-2 โครงการจัดท าบัญชีต้นทุนดา้น

การศึกษาระดับปรญิญาตรี ปี
การศึกษา 2564 

ผู้รับผิดชอบ น.ส.อมรรัตน์ เธยีรพิทยมาศ 
P5-3 โครงการจัดท าบัญชีต้นทุนดา้น

การศึกษาระดับหลังปริญญา ปี
การศึกษา 2564 

ผู้รับผิดชอบ น.ส.อมรรัตน์ เธยีรพิทยมาศ 
P5-4 โครงการจัดท าบัญชีต้นทุนดา้น

การรักษา 
ผู้รับผิดชอบ นางฉัตรมณี เมฆไพศาลศิลป์ 
P5-5 โครงการพัฒนาการบริหาร

จัดการวสัดุคงคลัง (วัสดุ
สิ้นเปลือง) 

ผู้รับผิดชอบ น.ส.ผกาพฤษ สีด าอ่อน 
P5-6 โครงการรวมศูนยเ์ครื่องพิมพ์ 

(Printing Center) ด าเนินการ 
3 ระยะ  

ผู้รับผิดชอบ น.ส.นิตตยา ตรีสุวรรณ 
P5-7 โครงการจัดท าระบบบริหาร

จัดการครุภณัฑ์ที่มี
ประสิทธิภาพ  

ผู้รับผิดชอบ น.ส.เครือวัลย์ พวงสอน 
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Flagship Project คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565 – 2571 
 

SO ล าดับ โครงการ รหัส กรอบเวลาด าเนินการ 
ระยะ ขนาดโครงการ 

สั้น ยาว S M L 
SO1 1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพระดับหลักสูตรตามมาตรฐานตามเกณฑ์ AUNQA P1-1 ระยะ1 ส.ค.65-ก.ค.70 

ระยะ2 ส.ค.66-ก.ค.70 
     

 2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  P1-2 ส.ค.65-ก.ค.67      

 3 โครงการ Manuscript Camping P1-3 ระยะ1 ต.ค.65 
ระยะ2 7-9 ธ.ค.65 

     

 4 โครงการ Short term fellowship  P1-4 66 - 67      

 5 โครงการปรับปรุงหลักสูตรเป็นนานาชาติ P1-5 ป.เอก พ.ค.64 - พ.ย.65 
ป.โท ก.ค.66 - พ.ย.67 

     

 6 โครงการ Roadshow for student recruitment  P1-6 66 - 69      

SO2 7 โครงการการจัดตั้ง CoE, Oral health P2-1 ปีงบประมาณ 2566      

 8 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ P2-2 ปีงบประมาณ 2566      

 9 โครงการ “จับมือท า systematic review and meta-analysis” P2-3 ปีงบประมาณ 2566      

 10 โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิจัย P2-4 ปีงบประมาณ 2566      

 11 โครงการสนบัสนนุทนุเพื่อนวัตกรรมทางสุขภาพช่องปาก P2-5 ปีงบประมาณ 2566      

SO3 12 โครงการพัฒนาคุณภาพการบรกิารทันตกรรมตามมาตรฐาน HA P3-1 มิ.ย.65-เม.ย.66      

 13 ศูนย์การรักษาทางทันตกรรมความสวยงามและกล้องจุลทรรศน ์ P3-2 65-67      

 14 โครงการส่งเสริมการตลาดส าหรับศูนย์รักษาตา่ง ๆ  P3-3 ต.ค.65 - เม.ย.66      

 15 โครงการจัดตั้งศูนยท์ันตกรรมดจิิทัลภูเก็ต (PDDC) P3-4 ระยะ3 ส.ค.64-ก.ย.65 
ระยะ4 ต.ค.65-ก.ย.66 
ระยะ5 ปีกศ.67-68 

ระยะ6 ปีกศ.69 

     

 16 โครงการขยายการให้บริการห้องปฏิบัติการทนัตกรรมภายใต้เทคโนโลยีขั้นสูง P3-5 ต.ค.65 - ก.ย.66      

 17 โครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากบุคลากร ม.อ. (กิจกรรม Fast Track/Treatment Package) P3-6 ต.ค.65 - ก.ย.66      

 18 โครงการฝึกอบรมทันตแพทยฝ์กึหัด (Dental PSU Internship) P3-7 ก.ค.65 - มิย.66      
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SO ล าดับ โครงการ รหัส กรอบเวลาด าเนินการ 
ระยะ ขนาดโครงการ 

สั้น ยาว S M L 
 19 โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบบริการในคลินิกทนัตกรรมผู้สูงอายุ  (GERIATRIC Dentistry) P3-8 ต.ค.64-ก.ย.66      

 20 โครงการบริการวิชาการตรวจและให้การรักษาคลินิกทนัตกรรมพิเศษ (Dental premium clinic) P3-9 ต.ค.65-ก.ย.68      

SO4 21 โครงการบริการวิชาการชัน้น า ระดับชาติ และนานาชาติ ส าหรับทันตบุคลากรและทีมสุขภาพ  P4-1 ต.ค.65-ก.ย.66      

 22 โครงการโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดบริการวิชาการที่เน้นเชิงปฏิบัติการทั้งแบบ Onsite, Online ในเชิง
พื้นที่/เปิดกวา้ง 

P4-2 ต.ค.65-ก.ย.66      

 23 พัฒนาและขยายเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน P4-3 มิ.ย.65-ธ.ค.66      

 24 โครงการลดความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงบริการทางทนัตกรรมของกลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาส P4-4 ม.ค.- ธ.ค.65      

SO5 25 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ (Dent MIS HIS) P5-1       

 26 โครงการจัดท าบัญชีตน้ทนุ ด้านการรักษา  P5-4 มิ.ย.-ธ.ค.65      

 27 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง (วัสดสุิ้นเปลือง) P5-5 พ.ค.-กย.65      

 28 โครงการเคร่ืองพิมพ์รวมศูนย์ (Printing Center) P5-6 มี.ค.65-ธ.ค.65      

 29 โครงการระบบบริหารจัดการพสัดุ ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ P5-7 มิ.ย.65-พ.ย.66      
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ภาคผนวก 
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นิยาม ความหมายและวิธีการรายงานตัวชี้วัดระดบัยทุธศาสตร์ 
 

Smart Dental Education 
ตัวช้ีวัดที ่ S1-1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกณฑ์ AUNQA 

หน่วยนับ หลักสูตร 

กรอบเวลา ปีการศึกษา 

ค าอธิบาย 
  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษาที่รายงาน
ข้อมูล ที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA (Inter) โดย ASEAN University Network เพ่ือให้
หลักสูตรได้มาตรฐานในระดับสากล 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษาที่รายงานข้อมูล 

ที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA (Inter) โดย ASEAN University Network 
2. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษาที่

รายงานข้อมูล  

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวรัชฎาพร  นะมาเส งานการศึกษา 
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Smart Dental Education 
ตัวช้ีวัดที ่ S1-2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ WOS/Scopus Q1, Q2  

จากผลงานนักศึกษาต่อปี 

หน่วยนับ จ านวน 

กรอบเวลา ปีการศึกษา 

ค าอธิบาย 
  ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิขาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล WOS/Scopus ซึ่งวารสารดังกล่าวจะต้องสืบค้นเจอใน
ฐานข้อมูล SCImage Journal Rank (SJR : https://www.scimagojr.com) และถูกจัดอันดับใน Q1, Q2 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ WOS/Scopus ใน Q1, Q2 ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ WOS/Scopus ใน Q1, Q2 ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
4. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวปวีณรัตน์ ณ พัทลุง งานการศึกษา 

 

  

https://www.scimagojr.com/


แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 25 

Smart Dental Education 
ตัวช้ีวัดที ่ S1-3 จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 

หน่วยนับ ผลงาน 

กรอบเวลา ปีการศึกษา 

ค าอธิบาย 
  จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติ ต้องเป็นรางวัลของต่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของภาครัฐในระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือ
จังหวัด หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือองค์กรทางวิชาชีพ หรือหน่วยงาน/องค์กร
วิชาการ/วิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น โดยมีลายลักษณ์อักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการ
สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน (นับซ้ าได้) 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 
2. จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 
3. จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
4. จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 
5. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
6. จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวปวีณรัตน์ ณ พัทลุง งานการศึกษา 

 

  



แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 26 

Smart Dental Education 
ตัวช้ีวัดที ่ S1-4 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับหลังปริญญาที่เพ่ิมข้ึน 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีการศึกษา 

ค าอธิบาย 
  จ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติ ที่มาลงทะเบียนเรียนที่คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับ
หน่วยกิตหรือปริญญาบัตรของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (นับสะสม) ในปีที่รายงานเทียบกับปีก่อนหน้าเพ่ือ
แสดงถึงร้อยละการเพ่ิมข้ึนของนักศึกษาระดับหลังปริญญา 

วิธีการค านวณ 
 

(จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนปีปัจจุบัน – จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนปีก่อนหน้า) 
X 100 

จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนปีก่อนหน้า 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบัน 
2. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษาก่อนหน้า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวปวีณรัตน์ ณ พัทลุง งานการศึกษา 

 

 
  



แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 27 

Smart Dental Education 
ตัวช้ีวัดที ่ S1-5 การเป็นวิทยากรบรรยายในระดับนานาชาติ (ครั้ง) (keynote speaker) 

หน่วยนับ ครั้ง 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  จ านวนอาจารย์ที่ที่สถาบันการศึกษา วิจัย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เชิญไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นวิทยากร (keynote speaker) (นับซ้ า) 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนอาจารย์ที่ที่สถาบันการศึกษา วิจัย หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับการยอมรับใน

ระดับนานาชาติ  

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวปวีณรัตน์ ณ พัทลุง งานการศึกษา 

 

  



แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 28 

Smart Research and Innovation 
ตัวช้ีวัดที ่ S2-1 สัดส่วนผลงานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ WoS/Scopus Q1&Q2  

ต่อจ านวนอาจารย์ 

หน่วยนับ สัดส่วน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ทั้งหมด ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิขาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูล WoS/Scopus ซึ่งวารสารดังกล่าวจะต้องสืบค้นเจอในฐานข้อมูล Scimage Journal 
Rank (SJR : https://www.scimagojr.com) และถูกจัดอันดับใน Q1, Q2 

วิธีการค านวณ 
จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ WoS/Scopus Q1&Q2 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ WoS/Scopus Q1&Q2 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นายเขมรัฐ เขมวงศ์ หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 

 
 
 

  

https://www.scimagojr.com/


แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 29 

Smart Research and Innovation 
ตัวช้ีวัดที ่ S2-2 ค่าเฉลี่ย H-index การอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ 

หน่วยนับ ค่าเฉลี่ย 

กรอบเวลา ปีปฏิทิน 

ค าอธิบาย 
  ค่าท่ีแสดงถึงจ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิงของสถาบันที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับจ านวนผลงานวิจัย 

วิธีการค านวณ 
สืบค้นผลงานตีพิมพ์ของคณะฯ จากฐานข้อมูลนานาชาติ เช่น Web of Science หรือ 

Scopus เป็นต้น 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. ค่าท่ีแสดงถึงจ านวนครั้งที่ถูกอ้างอิง 
2. จ านวนการอ้างถึงบทความวารสาร (Citation)  
3. จ านวนบทความที่มีการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ (Number of Publications) 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นายเขมรัฐ เขมวงศ์ หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 

 
 
 
 

  



แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 30 

Smart Research and Innovation 
ตัวช้ีวัดที ่ S2-3 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมทีส่ามารถใช้ประโยชย์ได้จริง 

หน่วยนับ ผลงาน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีการน าการน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในโครงการวิจัย สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
อย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผลงานวิจัยที่มีการน าการน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน

โครงการวิจัย 
2. จ านวนนวัตกรรมที่มีการน าการน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ใน

โครงการวิจัย 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นายเขมรัฐ เขมวงศ์ หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 

 
 
 



แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 31 

Smart Research and Innovation 
ตัวช้ีวัดที ่ S2-4 จ านวนนวัตกรรมที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ (สะสม) 

หน่วยนับ ชิ้นงาน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในสังคม ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในสังคม ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นายเขมรัฐ เขมวงศ์ หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 

 

 
 
 

  



แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 32 

Smart Dental Hospital 
ตัวช้ีวัดที ่ S3-1 การรับรองมาตรฐาน adv HA 

หน่วยนับ ขั้น 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
การรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 

(Healthcare Accreditation : HA) เนื่องจากเป็นข้อก าหนดที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานพยาบาล การขับเคลื่อน HA มีการส่งเสริมการพัฒนาเป็นขั้นตอนตามศักยภาพและความพร้อมของ
โรงพยาบาล เรียกว่าบันได 3 ขั้นสู่ HA  

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. ขั้นของการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาล 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวราเวีย  ฮูเสน โรงพยาบาลทันตกรรม 

 

 
 
 

 
  



แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 33 

Smart Dental Hospital 
ตัวช้ีวัดที ่ S3-2 ร้อยละการเกิดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนระดับ E/อุบัติการณ์ทั้งหมด 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
อุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อน คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีผู้ป่วยเกิด อาการไม่พึงประสงค์

ที่เกิดจากการรักษา/ท าหัตถการ 
อุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนระดับ E คือ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีผู้ป่วยเกิด อาการไม่พึง

ประสงค์ท่ีเกิดจากการรักษา/ท าหัตถการ โดยที่ความผิดพลาดนั้นส่งผลกระทบให้เกิดอันตรายชั่วคราว 
ที่ต้องแก้ไข/ รักษาเพ่ิมมากข้ึน 

วิธีการค านวณ 
จ านวนการเกิดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนระดับ E 

X 100 
จ านวนการเกิดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนทั้งหมด 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนการเกิดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนระดับ E 
2. จ านวนการเกิดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวราเวีย  ฮูเสน โรงพยาบาลทันตกรรม 

  



แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 34 

Smart Dental Hospital 
ตัวช้ีวัดที ่ S3-3 ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 

หน่วยนับ คะแนน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
ระดับความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อการเข้ารับบริการทางทันตกรรม โดยผู้ป่วยจะเป็นผู้ให้

ความเห็นต่อการเข้ารับบริการทางทันตกรรม ทั้งในระหว่างการรับบริการทางทันตกรรมและเมื่อสิ้นสุดการ
รับบริการ โดยมีการจ าแนกรายคลินิก โดยรวมผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยการเรียนการสอน และผู้ป่วย Premium 
Clinic) 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 
2. ผลการประเมินของผู้รับบริการทางทันตกรรม 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวราเวีย  ฮูเสน โรงพยาบาลทันตกรรม 

 
  



แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     หน้าที่ 35 

Smart Dental Hospital 
ตัวช้ีวัดที ่ S3-4 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมข้ันสูง 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
   จ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางทันตกรรมของศูนย์การรักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง ดังนี้ 

1. ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความผิดปกติของกระดูก
ขากรรไกรใบหน้าและการบดเคี้ยว 

2. ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรใบหน้าและรากเทียม 
3. ศูนย์การรักษาทางทันตกรรมสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ 
4. ศูนย์ความเป็นเลิศระงับปวดใบหน้าและการนอนหลัก 
5. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม 
โดยรายงานจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับบริการฯ ในปีปัจจุบัน และปีก่อนหน้าเพ่ือแสดงร้อยละ

ของการเพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ป่วย 

วิธีการค านวณ 
(จ านวนผู้ป่วยศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมข้ันสูงปีปัจจุบัน –  
จ านวนผู้ป่วยศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมข้ันสูงปีก่อนหน้า) X 100 
จ านวนผู้ป่วยศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมข้ันสูงปีก่อนหน้า 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความผิดปกติ

ของกระดูกขากรรไกรใบหน้าและการบดเคี้ยว ปีปัจจุบัน 
2. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรใบหน้าและรากเทียม ปีปัจจุบัน 
3. จ านวนผู้ป่วยศูนย์การรักษาทางทันตกรรมสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ ปีปัจจุบัน 
4. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ความเป็นเลิศระงับปวดใบหน้าและการนอนหลัก ปีปัจจุบัน 
5. จ านวนผู้ป่วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม ปีปัจจุบัน 
6. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความผิดปกติ

ของกระดูกขากรรไกรใบหน้าและการบดเคี้ยว ปีก่อนหน้า 
7. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรใบหน้าและรากเทียม ปีก่อนหน้า 
8. จ านวนผู้ป่วยศูนย์การรักษาทางทันตกรรมสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ ปีก่อนหน้า 
9. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ความเป็นเลิศระงับปวดใบหน้าและการนอนหลัก ปีก่อนหน้า 
10. จ านวนผู้ป่วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม ปีก่อนหน้า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวราเวีย  ฮูเสน โรงพยาบาลทันตกรรม  
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Smart Dental Hospital 
ตัวช้ีวัดที ่ S3-5 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
   จ านวนรายได้จากการบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมข้ันสูงของศูนย์ ดังนี้ 

1. ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความผิดปกติของกระดูก
ขากรรไกรใบหน้าและการบดเคี้ยว 

2. ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรใบหน้าและรากเทียม 
3. ศูนย์การรักษาทางทันตกรรมสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ 
4. ศูนย์ความเป็นเลิศระงับปวดใบหน้าและการนอนหลัก 
5. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม 
โดยรายงานจ านวนรายได้จากการบริการฯ ในปีปัจจุบัน และปีก่อนหน้าเพ่ือแสดงร้อยละ

ของการเพิ่มขึ้นของจ านวนรายได ้

วิธีการค านวณ 
(จ านวนรายได้ศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมข้ันสูงปีปัจจุบัน –  
จ านวนรายได้ศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมข้ันสูงปีก่อนหน้า) X 100 
จ านวนรายได้ศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมข้ันสูงปีก่อนหน้า 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความผิดปกติ

ของกระดูกขากรรไกรใบหน้าและการบดเคี้ยว ปีปัจจุบัน 
2. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรใบหน้าและรากเทียม ปีปัจจุบัน 
3. จ านวนผู้ป่วยศูนย์การรักษาทางทันตกรรมสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ ปีปัจจุบัน 
4. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ความเป็นเลิศระงับปวดใบหน้าและการนอนหลัก ปีปัจจุบัน 
5. จ านวนผู้ป่วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม ปีปัจจุบัน 
6. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพความผิดปกติ

ของกระดูกขากรรไกรใบหน้าและการบดเคี้ยว ปีก่อนหน้า 
7. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรใบหน้าและรากเทียม ปีก่อนหน้า 
8. จ านวนผู้ป่วยศูนย์การรักษาทางทันตกรรมสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ ปีก่อนหน้า 
9. จ านวนผู้ป่วยศูนย์ความเป็นเลิศระงับปวดใบหน้าและการนอนหลัก ปีก่อนหน้า 
10. จ านวนผู้ป่วยศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม ปีก่อนหน้า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวราเวีย  ฮูเสน โรงพยาบาลทันตกรรม  
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Smart Dental Hospital 
ตัวช้ีวัดที ่ S3-6 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการโรงพยาบาลทันตกรรม 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  รายได้จากการให้บริการทันตกรรม ของโรงพยาบาลทันตกรรมทั้งในเวลาราชการ และนอก
เวลาราชการ โดยเปรียบเทียบร้อยละการเพิ่มขึ้นของปีก่อนหน้า 

วิธีการค านวณ 

 
(จ านวนรายได้จากการบริการทันตกรมปีปัจจุบัน – จ านวนรายได้จากการบริการทันตกรมปีก่อนหน้า) 

X 100 
จ านวนรายได้จากการบริการทันตกรมปีก่อนหน้า 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนรายได้จากการบริการทันตกรมปีปัจจุบัน  
2. จ านวนรายได้จากการบริการทันตกรมปีก่อนหน้า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวราเวีย  ฮูเสน โรงพยาบาลทันตกรรม  
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Smart Societal Responsibility 
ตัวช้ีวัดที ่ S4-1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

หน่วยนับ คน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษ อบรมระยะสั้น หรือการบริการ
วิชาการอ่ืน ๆ โดยสามารถเป็นได้ทั้งระบบ Online และ Onsite ทั้งนี้ อาจจัดขึ้นโดยคณะฯ หรือเป็นความ
ร่วมมือกับหน่วยงายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น 
4. จ านวนผู้เข้าร่วมการบริการวิชาการอ่ืน ๆ 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสุริวัสสา  จันทร์เขียว ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง 
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Smart Societal Responsibility 
ตัวช้ีวัดที ่ S4-2 จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ  

(ช่องปาก) ของประชาชน (สะสม) 

หน่วยนับ เครือข่าย 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  จ านวนเครือข่ายที่มีการท ำงำนร่วมกับฝ่ำยทันตสำธำรณสุขชนบทภำคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
และสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากได้ 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนเครือข่ายที่มีกำรท ำงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย ได้รับการพัฒนาและสามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาววาลี  ชูคดี  ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง 
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Smart Societal Responsibility 
ตัวช้ีวัดที ่ S4-3 จ านวนผู้ป่วยด้อยโอกาสที่เข้ารับบริการ (คน) 

หน่วยนับ คน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  จ านวนผู้ป่วยที่เป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และได้รับผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม รวมถึงผู้ที่ขาด
โอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ตลอดจนผู้ประสบปัญหาอันส่งผลให้ไม่สามารถด ารงชีวิตได้เท่า
เทียมกับผู้อ่ืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 

100 ปี สมเด็จย่า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวศิรภัสสรณ์  รัตนพงศ์  กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า 
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Smart Administration 
ตัวช้ีวัดที ่ S5-1 ร้อยละของกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญท่ีมีการใช้ Digital Technology  

ในการลดขั้นตอนการท างาน/รอบระยะเวลาการท างาน 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  จ านวน Digital Technology ที่น ามาช่วยสนับสนุนการท างานในกระบวนการสนับสนุน 
จ านวน 11 กระบวนการ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

วิธีการค านวณ 
จ านวน Digital Technology ที่น ามาช่วยสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

X 100 
จ านวน Digital Technology ทั้งหมด (ใช้จริง + พัฒนา) 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่น ามาช่วยสนับสนุนการท างานในกระบวนการสนับสนุน 

จ านวน 11 กระบวนการ 
2.  จ านวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวสุทิศา  จรียานุวัฒน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Smart Administration 
ตัวช้ีวัดที ่ S5-2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผู้บริการ/ผู้ปฏิบัติงานต่อการน า  

Digital Technology มาใช้ในหน่วยงาน)  

หน่วยนับ คะแนน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งาน Digital Technology ที่ใช้ในหน่วยงาน 

วิธีการค านวณ 
จ านวน Digital Technology ที่น ามาช่วยสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 

X 100 
จ านวน Digital Technology ทั้งหมด (ใช้จริง + พัฒนา) 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน 
2. ผลการประเมินของผู้ใช้งาน Digital Technology ที่ใช้ในหน่วยงาน 

 
 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวสุทิศา  จรียานุวัฒน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Smart Administration 
ตัวช้ีวัดที ่ S5-3 ก าไรสุทธิ  

หน่วยนับ ล้านบาท 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  ก าไรจากการด าเนินงานจะแสดงถึงฐานะและผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 
จากสรุปสถานะงบประมาณเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 

วิธีการค านวณ 
    รายได้และแหล่งที่มาทั้งหมด – รายจ่ายจริงทั้งหมด 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. รายได้และแหล่งที่มาทั้งหมด  
2. รายจ่ายจริงทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวอรวรรณ  เจริญวุฒิวงษา  งานคลังและพัสดุ 
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นิยาม ความหมายและวิธีการรายงานตัวชี้วัดระดบัปฏิบัติการ 
 

Smart Dental Education 
ตัวช้ีวัดที ่ A1-1 จ านวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน 

หน่วยนับ หลักสูตร 

กรอบเวลา ปีการศึกษา 

ค าอธิบาย 
  จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษาที่รายงาน
ข้อมูล ที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษาที่

รายงานข้อมูล ได้รับการประเมินคุณภาพภายในและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
2. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ในปี

การศึกษาท่ีรายงานข้อมูล  

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวรัชฎาพร  นะมาเส งานการศึกษา 
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Smart Dental Education 
ตัวช้ีวัดที ่ A1-2 ร้อยละของ publication ใน WOS/Scopus ต่อจ านวน thesis/ dissertation/ป ี

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีการศึกษา 

ค าอธิบาย 
  ผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
วิขาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูล WOS/Scopus ซึ่งวารสารดังกล่าวจะต้องสืบค้นเจอใน
ฐานข้อมูล SCImage Journal Rank (SJR : https://www.scimagojr.com)  

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ WOS/Scopus ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโท 
2. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ WOS/Scopus ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 
3. จ านวน thesis/dissertation ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
4. จ านวน thesis/dissertation ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
6. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวปวีณรัตน์ ณ พัทลุง งานการศึกษา 

  

https://www.scimagojr.com/
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Smart Dental Education 
ตัวช้ีวัดที ่ A1-3 จ านวนการไปประชาสัมพันธ์, ลงนามความร่วมมือ หรือ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ 

ในต่างประเทศ 

หน่วยนับ ครั้ง 

กรอบเวลา ปีการศึกษา 

ค าอธิบาย 
  จ านวนการไปประชาสัมพันธ์, ลงนามความร่วมมือ หรือ เปิดรับนักศึกษาต่างชาติใน
ต่างประเทศ เพ่ือให้ได้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนการไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรในต่างประเทศ 
2. จ านวนการเดินทางไปลงนามความร่วมมือในต่างประเทศ 
3. จ านวนการเปิดรับนักศึกษาต่างชาติในต่างประเทศ 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวปวีณรัตน์ ณ พัทลุง งานการศึกษา 
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Smart Research and Innovation 
ตัวช้ีวัดที ่ A2-1 สัดส่วนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวาระสารระดับนานาชาติ (Paper/Head) 

ในต่างประเทศ 

หน่วยนับ สัดส่วน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล Scopus/WoS 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (Scopus) 
2. จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ (WoS) 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นายเขมรัฐ  เขมวงศ์  หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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Smart Research and Innovation 
ตัวช้ีวัดที ่ A2-2 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่เกิดจาก Collaborative MOU 

หน่วยนับ ผลงาน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
  จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติที่เกิดจากการท างานร่วมกันภายใต้ MOU 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติที่เกิดจากการท างานร่วมกันภายใต้การลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน  
2. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นายเขมรัฐ  เขมวงศ์  หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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Smart Research and Innovation 
ตัวช้ีวัดที ่ A2-3 จ านวนนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณสุขและ/หรือเชิงพาณิชย์ 

ที่ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 

หน่วยนับ ผลงาน 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
จ านวนนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณสุขและ/หรือเชิงพาณิชย์ ทีไ่ด้ท าการยื่น 

ขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณสุขที่ยื่นขอสิทธิบัตร 
2. จ านวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ยื่นขอสิทธิบัตร 
3. จ านวนนวัตกรรมเพ่ือประโยชน์เชิงสาธารณสุขที่ยื่นขออนุสิทธิบัตร 
4. จ านวนนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่ยื่นขออนุสิทธิบัตร 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นายเขมรัฐ  เขมวงศ์  หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
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Smart Dental Hospital 
ตัวช้ีวัดที ่ A3-1 ร้อยละของหัวข้อของ Overall ที่ผ่านเกณฑ์ ระดับ 3 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
Overall Scoring เป็นเครื่องมือที่สร้างจากมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิม

พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยดัดแปลงจากระบบการให้คะแนนด้วย scorebook ที่ผู้เยี่ยมส ารวจ
หรือที่ปรึกษากระบวนการคุณภาพใช้ประเมินระดับขั้นการพัฒนา ขั้นที่ 1 และ ขั้นที่ 2 ได้ง่ายขึ้นเพ่ือให้
โรงพยาบาลทุกระดับสามารถใช้ Overall Scoring ในการประเมินตนเองได้  

การประเมินในภาพรวมของแต่ละหมวด ไม่ลงถึงระดับข้อย่อย Scale มี 5 ระดับ  
ระดับ 1 เริ่มต้น มีกิจกรรมทบทวนคุณภาพพ้ืนฐาน  
ระดับ 2 ก าลังพัฒนา มีการด าเนินงานเชิงรุก เริ่มมีการสร้าง/พัฒนาระบบงาน  

เริ่มมีผลจากการพัฒนา  
ระดับ 3 เห็นผล มีผลการพัฒนาชัดเจน ครอบคลุมระบบส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล  
ระดับ 4 ก้าวหน้า ผลการด าเนินงานก้าวหน้า มีนวัตกรรม  
ระดับ 5 ยั่งยืน มีวัฒนธรรมคุณภาพ มีความต่อเนื่อง ยั่งยืน  

วิธีการค านวณ 
จ านวนหัวข้อของ Overall ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 

X 100 
จ านวนหัวข้อของ Overall ทั้งหมด 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนหัวข้อของ Overall ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 
2. จ านวนหัวข้อของ Overall ทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวราเวีย  ฮูเสน  โรงพยาบาลทันตกรรม 
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Smart Dental Hospital 
ตัวช้ีวัดที ่ A3-2 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านทางทันตกรรมที่เป็นจุดเน้น (สะสม) 

หน่วยนับ ศูนย์ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านทางทันตกรรมที่เป็นจุดเน้น (สะสม)  ที่เปิดให้บริการ

การรักษาทันตกรรม 

วิธีการค านวณ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านทางทันตกรรมที่เปิดใหม่ในปีที่รายงาน 
2. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านทางทันตกรรมทั้งหมดในปีก่อนหน้า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวราเวีย  ฮูเสน  โรงพยาบาลทันตกรรม 
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Smart Dental Hospital 
ตัวช้ีวัดที ่ A3-3 ร้อยละของคลินิกที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
จ านวนคลินิกที่มีรายได้จากการให้บริการทันตกรรมเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 15 

วิธีการค านวณ 
จ านวนคลินิกที่มีรายได้จากการให้บริการทันตกรรมเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 15 

X 100 
จ านวนคลินิกที่ให้บริการทันตกรรม 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านทางทันตกรรมที่เปิดใหม่ในปีที่รายงาน 
2. จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านทางทันตกรรมทั้งหมดในปีก่อนหน้า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวราเวีย  ฮูเสน  โรงพยาบาลทันตกรรม 
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Smart Societal Responsibility 
ตัวช้ีวัดที ่ A4-1 จ านวนครั้งของงานบริการวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 

หน่วยนับ ครั้ง 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
จ านวนการให้บริการวิชาการระดับชาติ ทั้งแบบ Online และ Onsite ที่จัดขึ้นโดยคณะ

ทันตแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพหรือโดยความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จ านวนการให้บริการวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งแบบ Online และ Onsite ที่จัดขึ้นโดย

คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นเจ้าภาพหรือโดยความร่วมมือของหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน และมี 
ผู้เข้าร่วมเป็นชาวต่างชาติ 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนการให้บริการวิชาการระดับชาติ 
2. จ านวนการให้บริการวิชาการระดับนานาชาติ 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสุริวัสสา  จันทร์เขียว ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง 
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Smart Societal Responsibility 
ตัวช้ีวัดที ่ A4-2 จ านวนครั้งของงานบริการวิชาการท่ีเน้นเชิงปฏิบัติการ/จ านวนที่จัดทั้งหมด (ครั้ง) 

หน่วยนับ ครั้ง 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
จ านวนการให้บริการวิชาการท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมทักษะการปฏิบัติการ 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนการให้บริการวิชาการท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติการเพื่อเพ่ิมทักษะการปฏิบัติการ 
2. จ านวนการให้บริการวิชาการทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสุริวัสสา  จันทร์เขียว ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง 
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Smart Societal Responsibility 
ตัวช้ีวัดที ่ A4-3 จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (นับสะสม) 

หน่วยนับ เครือข่าย 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในปีที่รายงาน 
2. จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในปีก่อนหน้า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาววาลี  ชูคดี    ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง 
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Smart Societal Responsibility 
ตัวช้ีวัดที ่ A4-4 ความพึงพอใจของเครือข่ายจ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (นับสะสม) 

หน่วยนับ เครือข่าย 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. ระดับความพึงพอใจของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
2. จ านวนเครือข่ายที่ตอบแบบประเมิน 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาววาลี  ชูคดี    ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง 
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Smart Societal Responsibility 
ตัวช้ีวัดที ่ A4-5 จ านวนเงินเข้ากองทุน 

หน่วยนับ ล้านบาท 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
รายได้จากการจัดกิจกรรม และเงินบริจาคของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า  

วิธีการค านวณ 
- 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. รายได้จากการจัดกิจกรรมของกองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า  
2. เงินบริจาคเข้ากองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวศิรภัสสรณ์  รัตนพงศ์  กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า 
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Smart Administration 
ตัวช้ีวัดที ่ A5-1 ร้อยละความพร้อมใช้ของระบบสารสนเทศ 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
จ านวนระบบสารสนเทศ Dent MIS HIS ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่พร้อมใช้ 

วิธีการค านวณ 
จ านวนระบบสารสนเทศ Dent MIS HIS ของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่พร้อมใช้ 

X 100 
จ านวนระบบสารสนเทศ Dent MIS HIS ของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งหมด 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. จ านวนระบบสารสนเทศที่พร้อมใช้ 
2. จ านวนระบบสารสนเทศทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวสุทิศา จรียานุวัฒน์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Smart Administration 
ตัวช้ีวัดที ่ A5-2 ร้อยละต้นทุนที่ลดลง 

หน่วยนับ ร้อยละ 

กรอบเวลา ปีงบประมาณ 

ค าอธิบาย 
ต้นทุนการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในปีที่รายงานเทียบกับต้นทุนการ

ด าเนินงานในปีก่อนหน้า 

วิธีการค านวณ 
(ต้นทุนการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในปีก่อนหน้า – 
ต้นทุนการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในปีที่รายงาน) X 100 
ต้นทุนการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในปีก่อนหน้า 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
1. ต้นทุนการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในปีที่รายงาน 
2. ต้นทุนการด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในปีก่อนหน้า 

ผู้รับผิดชอบในการรายงานข้อมูล 
1. นางสาวอรวรรณ  เจริญวุฒวงษา งานคลัง 

 
 
 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective Smart Dental Education 
เป้าประสงค์ G1-1 การจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ที่มีคุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ (SC1, SA2) 
ตัวชี้วัด S1-1 จ านวนหลักสูตรทีไ่ดร้ับการรับรองตามมาตรฐานเกณฑ์ AUN QA  

ชื่อโครงการ P1-1 โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามมาตรฐานตามเกณฑ์ AUNQA  
ลักษณะโครงการ โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว (5 ป ีตั้งแต่ปีการศกึษา 2566-2570) 
ผู้รับผิดชอบ  รายนาม สัดส่วนการด าเนินงาน (100%) 
 1. นางสาวรัชฎาภรณ์ นะมาเส 20% 
 2. นางสาวปวีณรัตน์ ณ พัทลุง 20% 
 3. นางสาวปวริศา เส้งเสน 15% 
 4. นางสาวนวลนภา   แซ่ลี้ 10% 
 5. นางสาวรัชกร ธนกุลเลิศ 5% 
 6. นางวรรณรี ชาติด า 5% 
 7. นางลัดดาวัลย์ วงค์ไชย 5% 
 8. นางสาววิรงรอง ชัยพันธ์ 5% 
 9. นางสาวธนิษฐา อวิรุตม์ 5% 
 10. นางสาวสาวิตรี วงศ์สันติ 5% 
 11. นางภาวนา จันทกุล 5% 
เหตุผลความจ าเป็น เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมิน และการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ AUN QA 

2. เพื่อพัฒนาการเขียนรายงาน SAR ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุน 
3. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร  

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A1-1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวนหลักสตูรได้คะแนนการประเมินเท่ากับ 4 คะแนน ปลีะ 1 หลักสูตร 

2. หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก รับประเมิน Inter ในปี 2566 
3. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพช่องปาก รับประเมิน Inter ในปี 2568 
4. หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รับประเมิน Inter ในปี 2570 
5. หลักสตูรทันตแพทยศาสตรบณัฑติ รับประเมิน Inter ในปี 2570  

วิธีด าเนินการ  
 

1. สนับสนุนให้อาจารย์และเจา้หน้าที่สายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมเกณฑ์ AUN QA 
2. สร้างทีมผู้รับผิดชอบจัดท ารายงาน SAR วิเคราะห์จดุเด่น-จดุพัฒนา จุดพัฒนา พร้อมวางแผนการปรบัปรุง  
3. สื่อสาร ช้ีแจง ให้อาจารย์และเจ้าหน้าทีภ่ายในคณะเข้าใจตรงกันเกีย่วกับเกณฑ์การประเมิน พร้อมความเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับงานทีร่ับผิดชอบ 
4. ด าเนินการตามแผน พร้อมแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค และสรุปแนวทางการพัฒนางาน 

P1-1 



ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ AUN QA 
2. อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เตรียมความพร้อมหลักสูตรเข้ารับการประเมินระดับ Inter 

งบประมาณ 
 

จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
- ค่าตอบแทนวิทยาการ   100,000 บาท 
- ค่าด าเนินการ    100,000 บาท 

ระยะเวลา 
 

1. ระยะที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 – กรกฎาคม 2570 (ให้ความรู้และฝึกปฏิบัต/ิ เตรียมและรับประเมิน Inter) 
2. ระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 – กรกฎาคม 2570 (ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ/ เตรียมและรับประเมิน Inter) 

กิจกรรม 
 

1. หลักสตูรวิเคราะห์ GAP เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนา  (สิงหาคม – กันยายน ของทุกป ี) 
2. จัดอบรมให้ความรู้เกณฑ์การประเมิน ปีละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง 
3. จัดอบรมให้ความรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา ปีละ 2 ครั้ง รวม 10 ครั้ง 
4. Preparation for AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0 รับประเมินภายใน ปีละ 2 ครั้ง รวม 10 ครั้ง 
5. Preparation for AUN-QA Assessment at Programme Level Version 4.0 รับประเมิน Inter ปลีะ 2 ครั้ง รวม 10 ครั้ง 

สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
ลงนาม…………………………………………………………………. 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.อุดม  ทองอุดมพร) 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์) 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective SO1 Smart Dental Education 
เป้าประสงค์ G1-1 การจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ท่ีมีคุณภาพให้เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ (SC1, SA2) 
ตัวชี้วัด S1-1 จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองตามมาตรฐานเกณฑ์ AUN QA  

ชื่อโครงการ P1-2 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา  
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  รายนาม สัดส่วนการด าเนินงาน (100%) 
 1. นางสาวรัชฎาภรณ์ นะมาเส 5% 
 2. นางสาวปวีณรัตน์ ณ พัทลุง 15% 
 3. นางสาวนวลนภา   แซ่ล้ี 15% 
 4. นางสาวปวริศา เส้งเสน 5% 
 5. นางลัดดาวัลย์ วงค์ไชย 5% 
 6. นางสาวรัชกร ธนกุลเลิศ 5% 
 7. นางวรรณรี ชาติด า 5% 
 8. นางสาวธนิษฐา อวิรุตม์ 5% 
 9. นางสาวสาวิตรี วงศ์สันติ 5% 
 10. นายมงคล ทองเพชรคง    35% 
เหตุผลความจ าเป็น เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ  
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ได้ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวนฐานข้อมูล 2. ความพึงพอใจของผู้ใช้มากกว่า 3.5 คะแนน จาก 5 คะแนน 
วิธีด าเนินการ  1. วิเคราะห์ปัญหา   2. วิเคราะห์ความต้องการระบบของอาจารย์และเจ้าหน้า 3. รวบรวมข้อมูล 4. สร้างแบบจ าลอง 5.จัดท าฐานข้อมูล 6. ทดลองใช้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลภาพรวมได้ตลอดเวลาเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาได้ 
งบประมาณ ค่าด าเนินการ  50,000 บาท 
ระยะเวลา 2 ปี เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 – กรกฎาคม 2567  
กิจกรรม 
 

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับ-ส าเสร็จการศึกษาส าหรับจัดท าฐานข้อมูล 3 เดือน (E-Portfolio (สอบเข้าป.ตรี)/ Student  Portfolio  Management (ติดตามนักศึกษาระดับหลังปริญญา)) 
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการประเมินผลการศึกษาส าหรับจัดท าฐานข้อมูล 3 เดือน (E-Score) 
3. วิเคราะห์ข้อมูลด้านกิจการนักศึกษาส าหรับจัดท าฐานข้อมูล  3 เดือน (E- consulting) 
4. IT ออกแบบจัดท าระบบ     1 ปี 
5. อบรบให้ความรู้การใช้ระบบแก่ จนท.ท่ีเกี่ยวข้อง   3 เดือน 

สถานที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 
ลงนาม…………………………………………………………………. 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพ.อุดม  ทองอุดมพร) 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์) 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO1 Smart Dental Education 
เป้าประสงค์ G1-1 การจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ที่มีคุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
ตัวชี้วัด S1-2 จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ WOS/Scopus Q1, Q2 จากผลงานนักศึกษาต่อป ี

S1-3 จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาต ิ
ชื่อโครงการ P1-3 โครงการ Manuscript Camping 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  รายนาม สัดส่วนการด าเนินงาน (100%) 
 1. นางสาวปวีณรตัน์ ณ พัทลุง 50% 
 2. นายเขมรัฐ เขมวงศ์ 20% 
 3. นางสาวปรียาภัทร์ ยอดทอง  10% 
 4. นางสาวสโรชา ฤทธิเดช  10% 
 5. นางสาวศุภลักษณ์ วิไลรตัน์  10% 
เหตุผลความจ าเป็น การพัฒนางานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานตีพิมพ์

ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้มีความเข้มแข็ง 
จึงเห็นควรจัดโครงการ Manuscript Camping เพื่อให้นักศึกษาได้รับการแนะน าการเขียน manuscript ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการตีพิมพ์ในวารสารวิชากาที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีประสบการณ์สูงมาช่วยแนะน าอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการ    

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน manuscript ให้แก่นักศึกษาหลังปริญญาและอาจารย์  
2. เพื่อเพิ่มผลงานตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ     
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวนผลงานตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีเ่พิ่มขึ้นภายใน 1 ปีหลังจบโครงการ  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถส่งตพีิมพ์ผลงานได้ภายใน 6 เดือนหลงัจบโครงการ 
วิธีด าเนินการ  
 

1. รับสมัครผู้เขา้ร่วมโครงการ จ านวน 15 รายชื่อ โดยผู้เข้าร่วมต้องเสนอ Drafted manuscript เพื่อพิจารณาก่อนเขา้ร่วมโครงการ  
2. จัดการอบรมหัวข้อ How to write a good manuscript และ Getting your manuscript published: an Editor’s perspective โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มปีระสบการณ์สูง  
3. Hands on editing ร่วมกันระหว่างผู้เขียน อาจารย์ที่ปรึกษาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ  
4. ติดตามผลการส่งผลงานตีพมิพ์  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เพิ่มขึ้น 
2. ทักษะการเขียน manuscript ที่มีประสิทธิภาพ   

งบประมาณ 
 

50,000 บาท/โครงการ  
(ค่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าของที่ระลึก/เอกสาร) 

ระยะเวลา 
 

ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม 2565 
ช่วงที่ 2 วันท่ี 7-9 ธันวาคม 2565 (เต็มวัน) 

P1-3 

A1-2 ร้อยละของ  publication  ใน  WOS/Scopus  ต่อจ านวน  thesis/dissertation/ปี



กิจกรรม 
 

ช่วงที่ 1  
1-25 ต.ค. 65 เปิดรับสมัครผู้เข้ารว่มโครงการ 
28 ต.ค. 65 จัดอบรมโดยผู้ทรงคณุวุฒิที่มีประสบการณส์ูง หัวข้อ How to write a good manuscript และ Getting your manuscript published: An Editor’s perspective 
1-30 พ.ย. 65 ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนา/ปรับแก้ manuscript และส่งกลับมายังผู้จดัโครงการ เพื่อคดัเลือกเข้าร่วมกิจกรรม session 2 
ช่วงที่ 2 
1. 7 ธ.ค. 65 Hands on editing ร่วมกันระหว่างผู้เขียน อาจารย์ทีป่รึกษาฯ และผู้ทรงคณุวุฒิ ในประเด็น Introduction, Material and Methods  
2. 8 ธ.ค. 65 Hands on editing ร่วมกันระหว่างผู้เขียน อาจารย์ทีป่รึกษาฯ และผู้ทรงคณุวุฒิ ในประเด็น Results (Tables, Figures, text), Discussion and conclusion 
3. 9 ธ.ค. 65 Final revision เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการส่งไปยังวารสาร  

สถานที ่
 

ห้องประชุม 1 ช้ัน 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ และนอกสถานท่ี  

 
 

 
ลงนาม…………………………………………………………………. 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์  สุทธปรียาศรี) 
รองคณบดีฝ่ายวิจยัและการศึกษาหลังปริญญา 

 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO1 Smart Dental Education 
เป้าประสงค์ G1-1 การจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ที่มีคุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ (SC1, SA2) 
ตัวชี้วัด S1-4 รอ้ยละของนักศึกษาต่างชาติระดับหลังปริญญาที่เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 

S1-5 การเป็นวิทยากรบรรยายในระดับนานาชาติ (ครั้ง) 1 ครั้ง 
ชื่อโครงการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  รายนาม สัดส่วนการด าเนินงาน (100%) 
 1. นางสาวปวีณรตัน์ ณ พัทลุง 100% 
เหตุผลความจ าเป็น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาดูงาน/ทดลองเรียนในหลักสูตร และเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการด าเนินการวิจัย 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสตูรหลงัปริญญาให้เป็นท่ีรู้จักในกลุม่นักศกึษาชาวต่างชาติ  

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาดูงาน/ทดลองเรียน 
3. เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีโอกาสคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีศักยภาพในการด าเนินการวิจัย 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ  
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่สนใจสมัครเข้าเรียนแบบ Fellowship อย่างน้อย 50% ของรุ่น  

2. ร้อยละ 10 ของผู้สมัคร Fellowship ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปรญิญาเอก 
วิธีด าเนินการ  
 

1. ประชุมหารือ เพื่อวางแผนและเตรียมการจดัโครงการ Short term fellowship 
2. ประกาศรับสมัครผูส้นใจเข้าร่วมโครงการ  
3. คัดเลือกผูเ้ข้าร่วมโครงการจากใบสมัคร และพิจารณาจัดสรรอาจารย์ที่ปรึกษาฯ    
4. ประเมินและตดิตามผล จากรายงานความก้าวหน้าทุก 4 เดือน (รายงาน 3 ครั้งตลอดโครงการ) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. หลักสูตรมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มชาวต่างชาติ  
2. จ านวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น  
3. ลดระยะเวลาการศึกษาจริงตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษาเปลี่ยนสถานะจาก Fellowship สู่นักศึกษาในระบบ  
4. อาจารย์และนักศึกษามีโอกาสท างานร่วมกันก่อนจะด าเนินเรื่องการศึกษาต่อในระดับหลังปริญญา  

งบประมาณ 600,000 ต่อปี  

- ทุนค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 8,000 บาท: 8000*12*5= 480,000 บาท 

โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด  (งวดที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือนแรก และ งวดที่ 2 ระยะเวลา 6 เดือนหลัง โดยจา่ยเมื่อมีการตีพิมพ์)  

- ค่าปรับปรุงพื้นที่/จัดหาคอมพิวเตอร์/เบ็ดเตลด็ ต่อปี   120,000 

- เงินรางวัล กรณตีีพิมพ์ Systematic review  ฉบับละ 10,000 (แบ่งส่วนระหว่างผูด้ าเนินงานวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาฯ) 

ระยะเวลา 1 ปี (2566-2567) 
กิจกรรม 
 

ก่อนกิจกรรม 
- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร Fellowship   
 
 

 

A1-3 จำนวนการไป roadshow หลังสูตรหลังปริญญา

P1-4

 P1-4 โครงการ  Short term fellowship



การจัดกิจกรรม  
- ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกรอกข้อมูลผ่านใบสมัคร  
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก ประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ เพื่อรับมอบหมายงานวิจัย  
- ด าเนินงานวิจัย (Online/onsite) ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาฯ และรายงานความก้าวหน้าต่อโครงการทุก 4 เดือน  
- หากผลการด าเนินงานวิจัยเป็นทีน่่าพอใจ สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสตูรตามรอบการสมัคร หรือ ไดร้ับเอกสารรับรองส าเร็จการศึกษาวิจัยแบบ Research Fellow  
หลังจบโครงการ  

สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์  
 
 
 
 

ลงนาม…………………………………………………………………. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์  สุทธปรียาศรี) 

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและการศึกษาหลังปริญญา 
 
 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO1 Smart Dental Education 
เป้าประสงค์ G1-1 การจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ที่มีคุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ (SC1, SA2) 
ตัวชี้วัด   

  
ชื่อโครงการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น    โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  รายนาม สัดส่วนการด าเนินงาน (100%) 
 1. นางสาวปวีณรตัน์ ณ พัทลุง 50% 
 2. นางปวริศา เส้งเสน  40% 
 3. นางสาวธนิษฐา อวิรุตม ์ 10% 
เหตุผลความจ าเป็น ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ ประกอบกับจ านวนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ลดลง การพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ 

จึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเป็นสากล (Internationalization) ให้แก่สถานศึกษาและเพิ่มความน่าสนใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อส าหรับนักศึกษาทั้งชาวไทยและ                      
ชาวต่างประเทศ  ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นนานาชาติ ทั้งทางด้านวิชาการ เครือข่ายวิจัย พร้อมทั้งผลงานตีพิมพ์ในระดับสากล ให้แก่หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงควรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก เป็นหลักสูตรนานาชาติ 

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสตูรนานาชาติ  
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ  
ตัวชี้วัดระดับโครงการ    
วิธีด าเนินการ  
 

1. หลักสูตร ป.เอก นานาชาติ เปดิรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2566  
2. หลักสูตร ป.โท นานาชาติ เปดิรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2568  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. หลักสูตรมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มชาวไทยและต่างชาติมากยิ่งข้ึน   
2. จ านวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น  

งบประมาณ 50,000 บาท/ปี  
ระยะเวลา 1. ป.เอก   พ.ค. 2564 – พ.ย. 2565  

2. ป.โท    ก.ค. 2566 - พ.ย. 2567 

กิจกรรม 
 

1. ประชุม คกก. ป.เอก และ ร่างเล่มหลักสตูร  
2. ประสานงานผู้ทรงคณุวุฒิ ส่งเลม่ตรวจ และปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ  
3. เสนอเล่มหลักสตูรเข้าที่ประชุม คกก.กลั่นกรอง และปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 
4. เสนอเล่มหลักสตูรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการฯ วข.หาดใหญ่  และปรบัแกต้ามข้อเสนอแนะ 
5. เสนอเล่มหลักสตูรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการศึกษา ม.อ. และปรับแกต้ามข้อเสนอแนะ 

 

 

S1-4  ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับหลังปริญญาที่เพิ่มข้ึน  ร้อยละ 10 
S1-5  การเป็นวิทยากรบรรยายในระดับนานาชาติ (ครั้ง) 1 ครั้ง

จ านวนหลักสตู รนานาชาติที่เพิ่มขน้ึ  ในระดับหลังปริญญา  อย่างน้อย  2  หลักสูตร  ตามระยะเวลาที่ก าหนด            

P1-5

P1-5  โครงการปรับปรุงหลักสูตรเป็นนานาชาติ

A1-3 จ านวนการไปRode show หลักสูตรหลังปริญญา



6. เสนอเล่มหลักสูตรเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  
7. บันทึกข้อมูลหลักสูตรใน CHECO และประกาศรับนักศึกษา  

 
สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์  

 
 
 

ลงนาม…………………………………………………………………. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์  สุทธปรียาศรี) 

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและการศึกษาหลังปริญญา 
 
 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO1 Smart Dental Education 
เป้าประสงค์ G1-1 การจัดการศึกษาทางทันตแพทย์ที่มีคุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ (SC1, SA2) 
ตัวชี้วัด S1-4 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับหลังปริญญาที่เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 

S1-5 การเป็นวิทยากรบรรยายในระดับนานาชาติ (ครั้ง) 1 ครั้ง 
ชื่อโครงการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น    โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  รายนาม สัดส่วนการด าเนินงาน (100%) 
 1. นางสาวปวีณรตัน์ ณ พัทลุง 100% 
เหตุผลความจ าเป็น ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ ต่างประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาเข้าสมัครศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่

รู้จักในกลุ่มชาวต่างชาติ เพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มความมีช่ือเสียงให้แก่หลักสูตร ประกอบกับผลลัพธ์ด้านการ
เพิ่มผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่มีประสิทธิภาพ และการเพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กร  

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรหลังปริญญาในต่างประเทศ 
2. เพื่อเพิ่มนักศึกษาต่างชาติระดับหลังปริญญา 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ  
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวนนักศึกษาต่างชาติในประเทศกลุ่มเป้าหมายที่สนใจติดต่อเพื่อศึกษาต่อระดับหลังปรญิญา 

2. จ านวนครั้งการจัด roadshow หลักสตูรหลังปริญญา 
วิธีด าเนินการ  
 

1. ประชุมหารือ เพื่อวางแผนและเตรียมการจดัโครงการ Roadshow ใน 5 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ จนี ปากีสถาน เวียดนาม พม่า อินโดนีเซีย  
2. จัดท าหนังสือขอเข้า roadshow ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศและประชาสัมพันธเ์ชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย  
3. จัดกิจกรรม Roadshow ตามแผนงาน  
4. ประเมินและตดิตามผล  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. หลักสูตรมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักในกลุ่มชาวต่างชาติ  
2. จ านวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น  
3. ผลลัพธ์ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยระหว่างองค์กร  

งบประมาณ 500,000 บาท / ครั้ง  
ระยะเวลา 
 

ครั้งท่ี 1 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 ประเทศจีน  
ครั้งท่ี 2 ตุลาคม-ธันวาคม 2567 ประเทศปากีสถาน  
ครั้งท่ี 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2568 ประเทศเวียดนาม /ประเทศพม่า  
ครั้งท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2569 ประเทศอินโดนีเซีย 

กิจกรรม 
 

ก่อนกิจกรรม 
- ประสานงานมหาวิทยาลยัที่เข้าเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม roadshow เพื่อจัดท าหนังสือ และแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรม Roadshow  
 

 

A1-3 จำนวนการไป road show หลักสูตรหลังปริญญา

P1-6

P1-6  โครงการ  Roadshow for  student recruitment



วันจัดกิจกรรม  
- แนะน าคณะและหลักสตูร โดยคณาจารย์/ เจ้าหน้าที่  
- ตัวแทนนักศึกษาน าเสนอโครงการวิจัยโดยย่อ และร่วมเสวนางานวิจัย  
- ประเมินผลการจัดกิจกรรม  

สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์  
 
 
 
 

ลงนาม…………..………………………………………………………………. 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรีสุรางค์  สุทธปรียาศรี) 

รองคณบดีฝ่ายวิจยัและการศึกษาหลังปริญญา 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO2 SMART Research & Innovation องค์กรแห่งวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ G2-1 ผลิตงานผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพเป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาต ิ
ตัวชี้วัด S2-1 สัดส่วนผลงานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ WOS/Scopus Q1&Q2 ต่อจ านวนอาจารย ์

S2-2 ค่าเฉลี่ย H-index การอ้างองิผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลูนานาชาติ 
ชื่อโครงการ P2-1 การจัดตั้ง CoE, Oral health 
ลักษณะโครงการ      

ผู้รับผิดชอบ  นายเขมรัฐ เขมวงศ์ (30%) 
นางสาวปรียาภัทร์ ยอดทอง (20%) 
นางสาวสโรชา ฤทธิเดช (20%) 
นางสาวศุภลักษณ์ วิไลรตัน์ (15%) 
นางสาวเบญจรัตน์ นุ้ยแนบ (15%) 

เหตุผลความจ าเป็น ตามที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมงานวิจัยให้มีทิศทางที่ชัดเจน สามารถพัฒนาและยกระดับ ศักยภาพด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นการวิจัยในโอกาสที่เหมาะสม และเป็นการส่งเสริม การด าเ นินงานของนักวิจัยร่วมกัน ที่มีความมุ่งมั่นและมีทิศทางที่ชัดเจนในการด าเนินการ
วิจัยด้านใดด้านหนึ่ง ให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โดยด าเนินการเป็นคณะ เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับ บัณ ฑิตศึกษา ตลอดจนมีศักยภาพที่สามารถจะ
พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศในอนาคต จึงก าหนดให้ทุนสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์วิจัย เฉพาะทาง หรือศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่มีความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาให้เป็นไปตาม 
research roadmap ของมหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยก าหนดรายละเอียด ดังน้ี  

1. ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง (Research Center) หมายถึง ศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่ส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และสังกัดส่วนงานอย่างน้อย 2 ส่วน
งานขึ้นไป ที่มีความมุ่งมั่น มีแผนการวิจัยที่ชัดเจน ในการวิจัยด้านใดด้านหนึ่ง มีการประสานงานวิจัยและมีนักวิจัยเพื่อผลิตผล งานหรือผลิตภัณฑ์ที่น าไปพัฒนาประเทศหรืองาน
ตีพิมพ์ในวารสาร สร้างนวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือน าผลงานไปใช้ประโยชน์ เน้นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  

2. ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง (Center of Excellence) หมายถึง ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางที่ส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และสังกัดส่วนงานอย่างน้อย 2 ส่วนงานขึ้นไป ที่มีความมุ่งมั่น มีแผนการวิจัยที่ชัดเจนท่ีจะมุ่งไปสู่ความ เป็นเลิศเฉพาะทาง เน้นการสร้างองค์ความรู้ที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะและให้ความส าคัญกับการผลิตผลงานวิจัยเพื่อ การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติหรือน า ผลงานวิจัยไปใช้เพื่อก าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศ การสร้าง 
นวัตกรรมที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาหรือน าผลงานไปใช้ประโยชน์อ่ืนและอาจพัฒนาเป็นส่วนงานท่ียั่งยืนต่อไป 

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีสมรรถนะสูง และมีความสอดประสานกันให้มีความเป็นเลิศยิ่งขึ้นมีผลกระทบสูงขึ้น และมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้น และการจัดตั้งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์วิจัยของมหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A2-1 สัดส่วนผลงานวิจัยตีพมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ (Paper/Head) ปี 65 จ านวน 0.7 paper/head 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. คณะมศีูนย์วิจัยความเป็นเลิศ Excellence center / Oral health อย่างน้อย 1 ศูนย์วิจัย 

2. ทุนวิจัยภายนอก 5,000,000 บาท/ปี 
3. จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล WOS/SCOPUS จากอาจารย์ใหม่/นักวิจัยใหม่ 5 papers/ปี 
4. เครือข่ายวิจัย 1 เครือข่าย/ป ี

วิธีด าเนินการ  1. Roadshow ตามสาขาวิชาให้มีการรวมกลุ่มกันของนักวิจัย หรือผลกัดันให้มีการรวมกลุม่วิจัยเพื่อขยายขอบเขตงานวิจัย  

P2-1 

/  โครงการระยะสั้น   โครงการระยะยาว



 2. ใช้ความร่วมมือของหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยในปัจจุบัน รวมแผนงานวิจัยให้สอดคล้องกับ Research roadmap ของคณะ 
3. สรรหาผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางจากผู้มปีระสบการณ์ทั้งงานวิจัย งานนวัตกรรม และการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

- ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ แนวคิด และเกิดแรงบันดาลใจในการคิดริเริ่มในการด าเนินงานวิจัย  
- ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มีประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรมงานวิจัยและส่งผลต่อการผลิตผลงานวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย    

งบประมาณ จ านวน 1,000,000 บาท 
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2566 
สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร ์

 
 

 ลงช่ือ     
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรสีุรางค์  สุทธปรียาศร ี
  รองคณบดฝี่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา 

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO2 SMART Research & Innovation องค์กรแห่งวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ G2-1 ผลิตงานผลงานวิจัยท่ีมีคณุภาพเป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาต ิ
ตัวชี้วัด S2-1 สัดส่วนผลงานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ WOS/Scopus Q1&Q2 ต่อจ านวนอาจารย ์

S2-2 ค่าเฉลี่ย H-index การอ้างองิผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลูนานาชาติ 
ชื่อโครงการ   
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวสโรชา ฤทธิเดช (30%)  

นายเขมรัฐ เขมวงศ์ (25%)  
นางสาวศุภลักษณ์ วิไลรตัน์ (25%)  
นางสาวปรียาภัทร์ ยอดทอง (10%)  
นางสาวเบญจรัตน์ นุ้ยแนบ (10%) 

เหตุผลความจ าเป็น โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย เกิดจากการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เกิดมาตรฐานการด าเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามที่
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ก าหนด โดยให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐานการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง และจริยธรรม
ในการด าเนินงานวิจัย ส าหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยนั้น วช. ให้ความส าคัญและมีนโยบายให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพขณะเดียวกับการท า
ให้เกิดความปลอดภัยกับนักวิจัยและสามารถรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานให้มีมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและอาจใช้เป็นประโยชน์กับ
การบริหารการจัดสรรทุนวิจัยในอนาคตได้ด้วย ซึ่งการด าเนินการให้ห้องปฏิบัติการวิจัยสามารถมีมาตรฐานและความปลอดภัยจะสามารถต่อยอดสู่การขอการรับรองในมาตรฐานที่
สูงขึ้น ได้แก่ ISO 17025 หรือ มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก 2677) ได้ในอนาคต ในการนี้หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย 
จึงก าหนดแผนการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัยให้มีความปลอดภัยทั้งทางเคมี (chemical safety) และชีวภาพ (Biosafety) ผ่านกระบวนการใช้เครื่องมือในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการพื้นฐานส าหรับห้องปฏิบัติการ คือ ESPReL และ Biosafety and Biosecurity 

วัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการด้านห้องปฏิบัติการวิจัยให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ทั้งทางด้านเคมี 
และชีวภาพ 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์มมีาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยทั้งทางเคมีและชีวภาพ 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. ห้องปฏิบัติการวิจยั (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล) ผ่านการประเมินด้านความปลอดภัยทางเคมีและชีวภาพโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ยื่นประเมินช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2566  
2. ห้องปฏิบัติการวิจยั (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล) ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางเคมี และ/หรือชีวภาพ ยื่นประเมินช่วงเดือนกันยายน - 

ตุลาคม 2566 
3. ห้องปฏิบัติการวิจยัทุกห้องต้องผ่านการประเมินแบบ Self-assessment และมผีลการประเมินไม่น้อยกว่า 80% 

วิธีด าเนินการ  
 

1. ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัย (safety checklists) ด้วยการใช้ ESPReL checklist เป็นเครื่องมือประเมินเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ ผลของการ
ประเมินจะออกมาในรูปของคะแนน โดยคะแนนจะเป็นตัวบอกว่ามีความเสี่ยงมากหรือน้อย  

2. การบริหารความเสี่ยง จะเกิดขึ้นหลังจากการประเมินแล้วเพื่อจะใช้พิจารณาว่าจะต้องมีการบริหารความเสีย่งอย่างไร มีความเสี่ยงมากหรือน้อย โอกาสในการเกิดขึ้นง่ายหรือ
ยาก 

 P2-2

P2-2  โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบตั ิการวิจยั  ของคณะทันตแพทยศาสตร์



3. การด าเนินการท า PCDA พัฒนาและปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงรวมถึงทบทวนการบริหารความเสี่ยง  
4. ยื่นการขอรับการประเมินจากส านกัวิจัยและพัฒนา เพื่อขอรับการรบัรองระดับสถาบัน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. มีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในทุกด้าน ได้แก่ การบริหารระบบจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย 
ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดการข้อมูล
และเอกสาร 

2. สร้างโอกาสในการพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยอื่น ๆ ที่สูงข้ึน ได้แก่ ISO 17025, ISO 13485 หรือ มอก.2677 
งบประมาณ จ านวน 200,000 บาท 
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2566 
สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร ์

 
 

 ลงช่ือ     
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรสีุรางค์  สุทธปรียาศร ี
  รองคณบดฝี่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO2 SMART Research & Innovation องค์กรแห่งวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ 
เป้าประสงค์ G2-1 ผลิตผลงานวิจัยท่ีมคีุณภาพเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาต ิ
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ S2-1 สัดส่วนผลงานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ WOS/Scopus Q1&Q2 ต่อจ านวนอาจารย ์

S2-2 ค่าเฉลี่ย H-index การอ้างองิผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมลูนานาชาติ 
ชื่อโครงการ    
ลักษณะโครงการ      

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวปรียาภัทร์ ยอดทอง (30%)  
นายเขมรัฐ เขมวงศ์ (20%) 
นางสาวศุภลักษณ์ วิไลรตัน์ (20%) 
นางสาวสโรชา ฤทธิเดช (15%) 
นางสาวเบญจรัตน์ นุ้ยแนบ (15%) 

เหตุผลความจ าเป็น ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยให้สอดคล้องรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ ในการขับเคลื่อนให้เป็นมหาวิทยาลยัวิจัย โดย
การส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยในหลากหลายรูปแบบ แต่เนื่องจากในปัจจุบนัมีงานวิจัยทีเ่ผยแพร่ออกมาเป็นจานวนมาก โดยบางครั้งเป็นการศึกษาซ้ าๆ ในเรื่องเดียวกัน 
และบ่อยครั้งที่เป็นการวิจัยในเรื่องเดียวกนั แตผ่ลการวิจัยทีไ่ด้กลับตรงข้ามกัน หรือไม่สอดคล้องกัน ท าให้ผู้อ่านงาวิจัยเกิดความสับสน และไม่มั่นใจว่าผลวิจยันั้นมีความถกูต้อง
มากน้อยเพียงใด จึงจ าเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางวิชาการเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจ ซึ่งคือการท าการทบทวนเอกสารอยา่งเป็นระบบ (systematic reviews) และการท า
การวิเคราะห์อภมิาน (meta-analysis) เพื่อเป็นการทบทวนเอกสารงานวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อลดอคติ และข้อผิดพลาดเชิงสุม่ (random error) ของแต่ละงานวิจัยในการ
รวมผลงานวิจัย และมีเป้าประสงค์หลัก คือ มุ่งเน้นหาขอ้สรุปของงานวิจัย ตลอดจนเปรยีบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการท างานในคลินิก  

แต่อย่างไรกต็าม เนื่องจากตัวช้ีวัดที่แสดงถึงผลส าเร็จของยุทธศาสตร์ด้านงานวิจัยคือ “ผลงานตีพมิพ”์ ทางหน่วยส่งเสรมิและพัฒนางานวิจัยจึงได้จดัโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “systematic review and meta-analysis” โดยการเชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาระบาดวิทยาคลินิก มาใหค้วามรู้ ค าปรึกษา แนะน าแนวทาง และช่วย
พัฒนาทักษะการเขียนงานวิจัยของผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อให้สามารถผลติผลงานวิจยัและมีโอกาสจะลงตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยูใ่นฐานข้อมูลที่ดีมากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ - เพื่อส่งเสริมให้นักวิจยัมีความรู้ ความเข้าใจในการทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบ และการท าวิเคราะห์อภิมาน 
- ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตผลงานวจิัยไดม้ากขึ้น และเผยแพร่ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A2-1 สัดส่วนผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (Paper/Head) 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวน manuscript ทีไ่ดร้ับการตีพิมพ์ จ านวน 7 เรื่อง 

2. จ านวน manuscript ที่สามารถสง่ submission ได้ จ านวน 10 เรือ่ง 
วิธีด าเนินการ  ด าเนินการจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนนักวจิัยในการผลิตผลงานวิจัย 
ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลติผลงานวิจัย (systematic review and meta-analysis) ที่มีคุณภาพ 
งบประมาณ 400,000 บ. 
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรม 
 

โครงการ workshop systematic review and meta-analysis  
Program: Systematic review and meta-analysis hands-on workshop 

 

/  โครงการระยะสั้น   โครงการระยะยาว
   

P2-3

P2-3  โครงการ  “จับมือท า  systematic review and meta-analysis”



Instructor: Phichayut Phinyo, MD PhD (Clinical Epidemiology)  
รูปแบบการเรียน 
• Workshop เดือนละ 1 ครั้ง (จ านวน 5 ครั้ง) ครั้งละ 12 ช่ัวโมง (วันศุกร์เย็น 1.5 ช่ัวโมง, วันเสาร์ 6 ช่ัวโมง และวันอาทิตย์ 4.5 ช่ัวโมง)  
แบ่งเป็น Lecture  1.5 ช่ัวโมง และ Hands-on session แบบ Step-by-Step รวมทั้งสิ้น 60 ช่ัวโมง 
จ านวนไม่เกิน 20 ท่าน workshop จ านวน 10 ท่าน และ 10 ท่านส าหรับผู้ที่จะเข้าสังเกตการณ์ workshop 
1. บุคลากรสายวิชาการ   
2. นักศึกษาระดับหลังปริญญา/บณัฑิตศึกษา  
• อาจารย์ หรือนศ.หลังปริญญาทา่นใดสนใจเข้าร่วม workshop (ขอให้เข้าร่วมได้ทุกวันท่ีจัด workshop โดยวันและเวลาที่จดัจะแจ้งใหท้ราบอีกครั้ง) สามารถกรอก google 
form เพื่อแจ้งความประสงค์ไว้เบือ้งต้น ตามลิงค์ https://forms.gle/vbkceZLW9928uQBr5 

สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 
 

 ลงช่ือ     
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรสีุรางค์  สุทธปรียาศร ี
  รองคณบดฝี่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO2 SMART Research & Innovation องค์กรแห่งวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ 
เป้าประสงค ์ G2-1 ผลิตงานผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
ตัวชี้วดักลยุทธ์ S2-1 สัดส่วนผลงานวิจัยในฐานขอ้มูลนานาชาติ WOS/Scopus Q1&Q2 ต่อจ านวนอาจารย์ 

S2-2 ค่าเฉลี่ย H-index การอา้งอิงผลงานตีพิมพ์ในฐานขอ้มูลนานาชาติ 
ชื่อโครงการ  
ลักษณะโครงการ      

ผู้รับผิดชอบ  นายเขมรัฐ เขมวงศ์ (30%) 
นางสาวปรียาภทัร์ ยอดทอง (20%) 
นางสาวสโรชา ฤทธิเดช (20%) 
นางสาวศุภลกัษณ์ วิไลรัตน์ (15%) 
นางสาวเบญจรัตน์ นุ้ยแนบ (15%) 

เหตุผลความจ าเป็น ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มีนโยบายสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพสูง มีค่าการอ้างอิงสูง และมีการใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบายระดับประเทศและระดับสากล ด้วยการสร้างพันธมิตรด้านการวิจัยและนวัตกรรมในระดับนานาชาติ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับนานาชาติ ส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยมอรับในระดับสากล ซ่ึงจะน าไปสู่การผลิตผลงานตีพิมพ์และนวัตกรรม
คุณภาพสูง มีผลกระทบในวงกว้าง และการอ้างอิงสูง เพื่อยกระดับคณะทันตแพทยศาสตร์ไปสู่คณะที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัย 

วัตถุประสงค ์ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในด้านทันตแพทยศาสตร์ผ่านกิจกรรมหลัก ได้แก่ การท าวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การพัฒนานักวิจัย
รุ่นเยาว์ และการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ให้เกิดเครือข่ายวิจัยระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์กับมหาวิทยาลัยนานาชาติ 

ตัวชี้วดัระดับแผนปฏิบตัิการ A2-2 ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติทีเ่กิดจาก Collaborative MOU 
ตัวชี้วดัระดับโครงการ จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (WOS/Scopus (Q1&Q2)) ที่เกิดจาก collaborative university ของทั้งอาจารย์ และนักศึกษาหลังปริญญา(อย่างน้อย 1 เร่ือง) 
วิธีด าเนินการ  
 

- ส ารวจกลุ่มงานวิจัยที่นักวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์มี Contact กับหน่วยงานภายนอก 
- สร้างโอกาสกับหน่วยงานต่างประเทศจากนักวิจัยที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
- การเชิญผูท้รงคุณวุฒิจากต่างชาตเิยี่ยมชม Facility ของคณะ และใช้ความสนใจของผูท้รงคุณวุฒิเป็นแกนในการต่อยอด หรือร่วมเป็นทีมวิจัย 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

- โอกาสในการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และการสร้างนวัตกรรม หรือได้รับองค์ความรู้ที่น ามาใช้กับทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นหรือภูมิภาค 
- แลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างสถาบัน ทั้งนักวิจัย วัตถุดิบ ระบบ เพื่อเป็นการต่อยอดงาน 

งบประมาณ 300,000 บาท 
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรม 
 

การสร้างเครือข่ายวิจัย จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมอืของบุคลากรสายวิชาการที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อเป็นจุดเร่ิมต้นในการสร้างมิตรภาพ และโอกาส หรือช่องทางในการ
สร้างความร่วมมือ โดยมีนักวิจัยของคณะ เป็นผู้ประสาน 

สถานท่ี ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ School of Dentistry, The University of Sydney (USYD) 

 
 
 ลงช่ือ     
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรสีุรางค์  สุทธปรียาศร ี
  รองคณบดฝี่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา 

 

 
/  โครงการระยะส้ัน   โครงการระยะยาว

P2-4

P2-4  โครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิจัย



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO2 SMART Research & Innovation องค์กรแห่งวิจัยและนวัตกรรมที่เป็น ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์ 
เป้าประสงค ์ G2-2 สร้างงานวิจัยและหรือนวัตกรรมทางสุขภาพช่องปากที่สามารถใช้ประโยชน์ทางคลินิก ชุมชน/สังคม 
ตัวชี้วดักลยุทธ์ S2-3 จ านวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

S2-4 จ านวนนวัตกรรมที่สามารถขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา 
ชื่อโครงการ  
ลักษณะโครงการ      

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวศุภลกัษณ์ วิไลรัตน์ (30%)  
นางสาวปรียาภทัร์ ยอดทอง (25%)  
นายเขมรัฐ เขมวงศ์ (25%) 
นางสาวเบญจรัตน์ นุ้ยแนบ (20%) 

เหตุผลความจ าเป็น การวิจัยเป็นภารกิจหน่ึงในยุทธศาสตร์หลัก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ส าคัญย่ิงในการพัฒนาศักยภาพ และ พัฒนาองค์ความรู้ ของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน ซ่ึงน ามาสู่ความรอบรู้ในศาสตร์น้ัน ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยเชิงนวั ตกรรม สนับสนุนให้นักวิจัยสร้างสรรค์งาน
นวัตกรรม รวมไปถึงการต่อยอดงานนวัตกรรมที่มีอยู่ ซ่ึงคณะทันตแพทยศาสตร์จ าเป็นต้องมีวิธีการที่หลากหลายในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านงานวิจัยอย่างต่อเน่ือง จึงเล็งเห็นว่าการ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม/การวิจัยในเคร่ืองมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนางานนวัตกรรม เป็นช่องทางในการอ านวยความสะดวกในการสร้างงาน
นวัตกรรมของนักวิจัย เพื่อให้สามารถพัฒนางานนวัตกรรมได้ดีย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงค ์ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้จริงในคลินิก ชุมชน/สังคม 
2. เพื่อให้นักวิจัยสามารถพัฒนา/ริเริ่มการวิจัย ที่สามารถยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา 

ตัวชี้วดัระดับแผนปฏิบตัิการ  
ตัวชี้วดัระดับโครงการ 1.  จ านวนนวัตกรรมทางสุขภาพช่องปากทีส่ามารถใช้ประโยชน์ทางคลินิก ชุมชน/สังคม 

2.  จ านวนผลงานวิจัยที่ย่ืนขอรับความคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญา อย่างน้อย 1 ชิ้น 
วิธีด าเนินการ  ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม/การวิจัยในเคร่ืองมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการพัฒนางานนวัตกรรม 
ประโยชน์ที่ได้รับ นักวิจัยสามารถพัฒนางานนวัตกรรมและต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานได้ 
งบประมาณ 150,000 บาท 
ระยะเวลา ตลอดปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรม 
 

การด าเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม/การวิจัยในเคร่ืองมือแพทย์ 4 คร้ัง/ปี ในหัวขอ้ ดังน้ี 
- กิจกรรมที่ส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านการย่ืนจดทรัพย์สินทางปญัญา 
- โครงการอบรมการส่งเสริมการพัฒนาการวิจัยเคร่ืองมือแพทย์ 
- โครงการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ/ขอ้บังคับ กฎหมาย การวิจัยในเคร่ืองมือแพทย์ 

สถานท่ี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 
 ลงช่ือ     
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศรสีุรางค์  สุทธปรียาศร ี
  รองคณบดฝี่ายวิจัยและการศึกษาหลังปริญญา 

 

  
/  โครงการระยะส้ัน   โครงการระยะยาว

จ านวนนวัตกรรมเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณสุขและ/หรือเชิงพาณิชย์ที่ยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา

P2-5

P2-5  โครงการสนับสนุนการวิจัยเพอ่ื  นวัตกรรมทางสุขภาพช่องปาก



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective Smart Dental Hospital 
เป้าประสงค์ พัฒนาคุณภาพการบริการทางทันตกรรมสูร่ะดับสากล  
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ S3-1 การรับรองมาตรฐาน adv HA 

S3-2 ร้อยละการเกดิอุบัติการภาวะแทรกซ้อนระดับ E/อุบัติการณ์ทั้งหมด 
S3-3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ (ผู้ป่วยท่ัวไป ผู้ป่วยการเรยีนการสอน ผู้ป่วยคลินิกพรีเมี่ยม) 

ชื่อโครงการ P3-1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการทันตกรรมตามมาตรฐาน HA 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านพัฒนาคุณภาพ  ร้อยละ 60 

2. เลขาทีมคณุภาพโรงพยาบาล  ร้อยละ 25 
3. เจ้าหน้าท่ีหน่วยบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ร้อยละ 15 

เหตุผลความจ าเป็น เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงพยาบาลทันตกรรมมีระบบบริการที่มีมาตรฐานสากล และผู้รับบริการพึงพอใจ 
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A3-1 ร้อยละของหัวข้อของ Overall ที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ ได้รับการประเมินจาก สรพ.ตามแผนท่ีก าหนด 
วิธีด าเนินการ  ทีมบริหาร และทีมระบบงานส าคญัของโรงพยาบาลน าผล Recommend จาก สรพ. และวเิคราะห์ Gap ตาม Overall Scoring เพื่อน า Gap มาจัดท าแผนการปฏิบัติงาน และ

น าไปสู่การปฏิบตัิ เพื่อน าผลลัพธ์มาจัดท า SAR 
ประโยชน์ที่ได้รับ โรงพยาบาลทันตกรรมได้รับการรับรองมาตรฐาน HA 
งบประมาณ จ านวน 400,000 บาท  

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายในคณะ โดยวิทยากรจากภายนอก จ านวน 6 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงาน CQI ในเวทีคุณภาพ  เป็นเงิน 40,000 บาท 
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อม และรับการประเมินจาก สรพ. เป็นเงิน 100,000 บาท 

- การเยี่ยมส ารวจภายใน 
- การจัดท า presentation และซักซ้อมการน าเสนอ 
- การเยี่ยมส ารวจเพื่อรับการประเมินโดย สรพ. 

4. กิจกรรมพัฒนาทีมน าและบุคลากร เป็นเงิน 200,000 บาท 
- ผู้บริหารโรงพยาบาลทันตกรรมเข้ารับการอบรมหลักสูตร HA 900 : การพัฒนาคุณภาพ ส าหรับผู้บริหารโรงพยาบาล 
- QMR และเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพ เข้ารับการอบรม HA 401 : การเยี่ยมส ารวจภายในและการสร้างโค้ชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

(Internal Survey & Coaching for Continuous Quality Journey) 
- ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปี ครั้งท่ี 23 (The 23rd HA National Forum) 

ระยะเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 - เมษายน 2566 
กิจกรรม 
 

การน าองค์กรและถ่ายทอดกลยุทธ์ 
1. ทีมบริหารโรงพยาบาล ร่วมกันวเิคราะห์และจดัท าแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติงาน  

P3-1 



2. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และทีมบริหารโรงพยาบาล สื่อสาร vision image แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติงาน เข็มมุ่งของโรงพยาบาล ปี 2565-2566 ต่อบุคลากร
โรงพยาบาล สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นการประชุมใหญ่ การประชุมย่อยเฉพาะกลุม่ หรือสื่อสารทาง online ภายในคณะ 

3. Leadership walk round โดยทมีบริหารโรงพยาบาล เพื่อส่งเสรมิ ติดตามการปฏิบตัิงานตามแผน และให้ค าช้ีแนะรวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการท างานของผู้ปฏิบตัิงาน 
4. ก าหนดตัวช้ีวัดการน าองค์กรและแผนกลยุทธ์ ตดิตามตัวช้ีวัดในประชุมทีมบริหาร ทุก 3 เดือน 
5. กิจกรรมส ารวจความคาดหวัง ความต้องการของผู้ป่วยแตล่ะกลุ่ม รวมทั้งลูกค้าภายในได้แก่นักศึกษา อาจารย์นิเทศก์งาน เพื่อวางแผนจดับริการและปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน ปีละ 1 ครั้ง 
6. ทีมบริหารโรงพยาบาลร่วมจัดตั้งคณะกรรมการองค์กรแพทย์เพื่อก ากับดูแลมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรมของแพทย์และทมีดูแลผู้ป่วย 
7. กิจกรรมทบทวนการก าหนดตัวช้ีวัดของโรงพยาบาล (องค์กร ระบบ หน่วยงาน) เพื่อให้ครอบคลุมปญัหาและความต้องการของผู้ป่วยใหม้ีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
8. ก าหนดให้มีกิจกรรมการเเลกเปลีย่นเรียนรู้ในการปฏิบตังิาน ( KM ) ของ เเต่ละหน่วยงาน เเละรวบรวมเก็บในระบบฐานข้อมลูรพ 
ระบบงาน 
1. ทีมระบบงาน จัดท าแผนปฏิบตัิงานโดยใช้แนวทางจาก Overall Scoring, Recommend และ Essential Step 2 โดย อ.วนิดา แซ่อึ่ง 
2. ทีมบริหารพบทีมระบบงานผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อตดิตามการด าเนินงาน และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน  
3. (เดือนละ 1 ระบบงาน)  
4. Tracer round ทุก 3 เดือน 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและการใช้ Trigger tool ส าหรับทันตแพทยแ์ต่ละสาขาของคณะกรรมการ CLT โดย อ.วนิดา แซ่อ่ึง 
หน่วยงาน 
1. ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพกับระบบงานส าคัญ ผา่นผู้รบัผิดชอบในหน่วยงาน ( IC Man, ENV Man, ฯลฯ) 
2. หน่วยงานจัดท า Risk Profile ของหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหา ติดตาม ความเสีย่งไม่ให้เกดิซ้ า โดยน าเสนอในการประชุมหัวหน้าหน่วยงานทุกเดือน 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง ส าหรับบคุลากร ปีละ 1 ครั้ง  
4. หน่วยงานท าโครงการพัฒนาคณุภาพของหน่วยงาน หรือร่วมทีมในโครงการพัฒนางานคร่อมสายงาน เพื่อน าเสนอในโครงการน าเสนอผลงานพัฒนางาน (CQI)  

 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ์
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO3 Smart Dental Hospital 
เป้าประสงค์ G3-2 พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง 
ตัวชี้วัด S3-4 ร้อยละการเพิม่ขึ้นของผู้ป่วยศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง ปี 2565 ร้อยละ 5 

S3-5 ร้อยละการเพิม่ของรายได้จากการบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเทียบกับปีก่อนหน้า รอ้ยละ 10 
ชื่อโครงการ P3-2 ศูนย์การรักษาทางทันตกรรมความสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์PSU-Center of Esthetic and Microscopic Dentistry: PSU-EMD 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดฝี่ายโรงพยาบาลทันตกรรม   ร้อยละ 25 

หัวหน้าสาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์      ร้อยละ 75     
เหตุผลความจ าเป็น การรักษาทางทันตกรรมความสวยงาม (Esthetic Dentistry) จะต้องอาศัยองค์ประกอบท้ังทางด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ ที่มิได้มุ่งเน้นเฉพาะความสวยงาม แต่มีเป้าหมาย

ในการรักษาสุขภาพท่ีดีของฟันธรรมชาติ เนื้อเยื่อโดยรอบและสุขภาพองค์รวมของร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยให้คงอยู่และท าหน้าที่ที่สมบูรณ์ได้นานที่สุด ในการรักษาดังกล่าวจึง
ต้องประกอบด้วยการดูแลในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ การรักษาทางทันตกรรมบูรณะ การดูแลรักษาเนื้อเยื่อปริทันต์ และการรักษาคลองรากฟัน  

ในปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรักษาทางทันตกรรมไปอย่างมาก ท าให้สามารถให้การรักษาที่ในอดีตอาจจะต้องใช้ เวลานาน หรือ 
ท าไม่ได้ ต้องถูกถอนฟันไปอย่างน่าเสียดาย ในกรณีเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและการรักษาโดยทันตแพทย์เฉพาะทางและจะต้ องอาศัยเครื่องมือและเทคนิคการรักษาท่ี
พิเศษกว่ากรณีทั่วไป การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ทันตกรรมดิจิทัล (Digital dentistry) เครื่องผลิตช้ินงานทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี CAD/CAM และการรักษาภายใต้
ก าลังขยายช่วยในการมองเห็น (Microscopic dentistry) เข้ามาใช้จะสามารถช่วยลดขั้นตอนอันยุ่งยาก ใช้เวลาในการรักษาน้อยลง ลดอัตราการเกิดความรู้สึกไม่สบาย หรือ  
ผลแทรกซ้อนจากการรักษา เพิ่มศักยภาพในการมองเห็นและการเข้าถึงบริเวณต่าง  ๆ ช่วยให้ได้ผลส าเร็จในการรักษาสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นในงานรักษาคลองรากฟัน  
งานด้านทันตกรรมบูรณะ งานศัลย์ปริทันต์หรืองานศัลยกรรมเอ็นโดดอนติกส์ 

ตลอดระยะเวลา 17 ปีท่ีคลินิกบัณฑิตศึกษาและเฉพาะทางเปิดให้บริการการรักษาและอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางมานั้น ได้มีการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
และนับได้ว่าเป็นคลินิกที่มีศักยภาพทัดเทียมมาตรฐานระดับนานาชาติทั้งในด้านทักษะและเทคโนโลยีต่าง  ๆ ดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งเป็นส่วนงานที่รองรับการส่งต่อผู้ป่วยจาก
สถานพยาบาลทุกแห่งในภาคใต้ การจัดตั้งศูนย์การรักษาทางทันตกรรมความสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ จะเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการทั้งทางวิชาการและการบริการ
ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และท าให้เป็นที่รู้จักของทันตแพทย์และบุคคลทั่วไปมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นศูนย์การรักษาเฉพาะทางสาขาทันตกรรมความสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ ร องรับทั้ งผู้ป่วยในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผู้ป่วยท่ีถูกส่งตัวจากสถานพยาบาลรัฐและเอกชนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายที่ต้องการการรักษาท่ียุ่งยากซับซ้อนและการรักษาระดับตตยิภมู ิ
ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบบูรณาการโดยคณาจารย์ ทันตแพทย์เฉพาะทาง และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางทันตกรรมความสวยงามและกล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรม ท้ังในรูปแบบระยะสั้นและระยะยาวภายใตค้วามร่วมมือระหว่างองค์กรรัฐและเอกชน โดย
มีกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

ทันตแพทย์ทั่วไปจากภาครัฐและเอกชน: เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านทันตกรรมบรูณะ ปริทันตวิทยา และการรักษาคลองรากฟันภายใตก้ล้องจุลทรรศน์ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ และครอบคลุมถึงความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ อุปสรรคและการแก้ปญัหาที่อาจเกดิขึ้นระหว่างการรักษา 

นักศึกษาหลังปริญญา: เพื่อผลิตบณัฑิตทันตแพทยเ์ฉพาะทางที่มีความรู้และทักษะการรักษาท่ีถูกต้องทันสมัย สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปประยุกต์ใช้ในการให้การรักษา
ผู้ป่วยได้อย่างมีคณุภาพและประสทิธิภาพต่อไป 

P3-2 



ผู้ช่วยทันตแพทย์: เพื่อให้สามารถช่วยงานทางด้านทันตกรรมบูรณะ ปริทันตวิทยา และการรักษาคลองรากฟันภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงการดูแลรักษาและแก้ปัญหา
การใช้งานเบื้องต้นของเครื่องมือตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายทางวิชาการ การวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในด้าน 

Dental adhesive materials / Root canal medicaments / Periodontal diseases in compromised patients 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A3-2 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านทางทันตกรรมที่เป็นจดุเน้น (นับสะสม) ปี 2565 จ านวน 4 ศูนย์ 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวนผู้ป่วยท่ีได้รับบริการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20 ใน 2 ปีแรกและเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ทุกปี  และมรีายรับเฉลี่ยจากการรักษาต่อปี เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10 

2. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในบริการการรักษาคะแนน > 4.0 และความไม่พึงพอใจ = 0 
วิธีด าเนินการ  
 

1. จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ในการรักษา 
2. จัดท าระบบสื่อและสารสนเทศ เช่น การถ่ายทอดสญัญาณและการบันทึกต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. ขออนุมัติการจัดโครงการฝึกอบรม 
4. จัดระบบคิว การส่งต่อ และการเงนิ 
5. จัดท าระบบการเก็บรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ เช่นการรักษา คลังพัสดุ อุปกรณ์ที่รองรับการบริการ การประเมินผลและงานวิจัย 
6. จัดท าสื่อและช่องทางประชาสัมพนัธ์ศูนย์ให้เป็นท่ีรู้จักแก่ทันตแพทย์และประชาชนท่ัวไป 
7. ออกแบบและจัดท าแบบประเมินผล 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. เป็นการยกระดับคณุภาพการให้บริการทางวิชาการและการรักษาของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2. ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ทันสมัย รวดเร็ว ครบวงจร โดยเฉพาะในรายที่ต้องการการรักษาท่ีมคีวามยุ่งยากซับซ้อน 
3. เป็นศูนย์กลางสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจยัทางทันตกรรมทั้งในระดับก่อนและหลังปรญิญา 
4. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจต่อบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม 
5. สามารถเพิ่มจ านวนผู้ป่วยและรายได้ให้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
6. เป็นการประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ ให้เป็นที่รู้จักและตดิตามของทันตแพทย์และบคุคลทั่วไปมากยิ่งข้ึน 

งบประมาณ  

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน 
Phase I (2565 - 2567) 

1 การจัดเตรียมสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์  50,000 
2 ค่าบ ารุงรักษา 

-กล้องจุลทรรศน ์
-CAD/CAM  
-เครื่องมือผ่าตดัปริทันต์  

 
300,000 /ป ี
50,000 /ปี 
50,000 /ปี 

รวม 900,000 
 
 
 



 
Phase II (ตุลาคม 2567) 

1 การปรับปรุงพ้ืนท่ีและสิ่งก่อสร้าง  เพื่อรองรับการบริการ 15,000,000 
2 ค่าบ ารุงรักษา 

-กล้องจุลทรรศน ์
-CAD/CAM  
-เครื่องมือผ่าตดัปริทันต ์

 
300,000 /ป ี
50,000 /ปี 
50,000 /ปี 

รวม 15,400,000  

ระยะเวลา 2565 - 2567 
สถานที ่ คลินิกบัณฑิตและเฉพาะทาง 1 โรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO3 Smart Dental Hospital 
เป้าประสงค์ G3-2 พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง 
ตัวชี้วัด S3-4 ร้อยละการเพิม่ขึ้นของผู้ป่วยศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง ปี 2565 ร้อยละ 5 

S3-5 ร้อยละการเพิม่ของรายได้จากการบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเทียบกับปีก่อนหน้า รอ้ยละ 10 
ชื่อโครงการ P3-3 โครงการส่งเสริมการตลาดส าหรับศูนยร์ักษาต่าง ๆ (CMI Center, CCDD, Dental Digital Center, PSU-Center of Esthetic and Microscopic Dentistry: PSU-EMD) 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะ 
ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดฝีายโรงพยาบาลทันตกรรม  ร้อยละ 20 

หัวหน้าศูนย์ CCDD  ร้อยละ 20 
หัวหน้าศูนย์ CMI Center ร้อยละ 20 
หัวหน้าศูนย์ Dental Digital Center ร้อยละ 20 
หัวหน้าศูนย์ PSU-Center of Esthetic and Microscopic Dentistry: PSU-EMD ร้อยละ 20 

เหตุผลความจ าเป็น โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนยร์ักษาทางทันตกรรมเฉพาะทางและเฉพาะโรค  ซึ่งจัดตั้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชนใน
เขตภาคใต้และภาคอื่น ๆ  แต่การรับรู้การให้บริการของศูนย์การรักษา ยังไม่ได้รับการรับรู้อย่างแพร่หลาย จึงจ าเป็นต้องมีโครงการส่งเสริมให้แก่ประชาชนได้รับทราบข้อมูลการ
รักษาของศูนย์การรักษาต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายใน โรงพยาบาลทันตกรรม  เพื่อให้ประชาชนท่ีมีสภาพความวิการหรือมีความต้องการการรักษาในศูนย์การรักษาต่าง  ๆไดเ้ข้าถึง และ 
รับการรักษาได้อยา่งถูกต้อง  

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนไดร้ับทราบและเข้าถึงถึงการให้บริการของแต่ละศนูย์การรักษาของ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2. เพื่อเผยแพรศ่ักยภาพการให้การรกัษาของ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. เพื่อเพิ่มจ านวนผู้ป่วย และรายได้ให้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A3-2 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านทางทันตกรรมที่เป็นจดุเน้น (นับสะสม) ปี 2565 จ านวน 4 ศูนย์ 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับบริการเพิ่มขึน้ ร้อยละ 20 ต่อเดือน 

2. มีรายรับเฉลี่ยจากการรักษาต่อปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
3. ผู้ป่วยมีความพึงพอใจในบริการการรักษาคะแนน > 4.0 และความไม่พึงพอใจ = 0 

วิธีด าเนินการ  1. เก็บรวบรวมข้อมูลการรักษาและการบริการของศูนย์การรักษาแต่ละศูนย์  
2. เผยแพร่ข้อมลูการรักษาและการบริการของศูนย์การรักษาแตล่ะศูนย์ ผ่านช่องทาง Facebook รพ.ทนัตกรรม มอ. สื่อวิทย ุ
3. วัดผลด้วยตัวช้ีวัดของโครงการ  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. สามารถเพิ่มจ านวนผู้ป่วยและรายได้ให้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. สามารถเผยแพร่ศักยภาพการรักษาของ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

งบประมาณ ผลติและออกสื่อออนไลน์ จ านวน 500,000 บาท 

ระยะเวลา ต.ค. 65 -เม.ย. 66 
สถานที ่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 

P3-3 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO3 Smart Dental Hospital 
เป้าประสงค์ G3-2 พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง  
ตัวชี้วัด S3-4 ร้อยละการเพิม่ขึ้นของผู้ป่วยศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง ปี 2565 ร้อยละ 5 

S3-5 ร้อยละการเพิม่ของรายได้จากการบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเทียบกับปีก่อนหน้า รอ้ยละ 10 
ชื่อโครงการ P3-4 ศูนย์ทันตกรรมดิจิทลั มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์   
เหตุผลความจ าเป็น            จากท่ีรัฐบาลได้ก าหนดยทุธศาสตร์การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชยีซึ่งประกอบด้วยธรุกิจบริการรักษาพยาบาล ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ และธุรกิจ

ผลิตภณัฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยนั้น  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงใน              ระดับโลก และมีแนวโน้มการ
ขยายตัวของธุรกิจเพื่อสุขภาพอย่างรวดเร็ว โดยเห็นได้จากการขยายการลงทุนของธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสขุภาพเพื่อรองรับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวท่ีหันมาสนใจการดูแลสุขภาพมากข้ึน และมีสปาท่ีมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดบัโลกรวมทั้งธุรกิจบริการรักษาทางทันตกรรมถือเป็นธุรกิจหลักท่ีส าคัญที่สร้าง
รายได้จ านวนมากเข้ากลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามมัน และเป็นอุตสาหกรรมทีม่ีแนวโน้มเจรญิเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
 ปัจจัยที่ผลักดันให้มีชาวต่างชาตโิดยเฉพาะจากประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีสาเหตุหลักมาจากคา่ใช้จ่ายในการบริการทันตกรรมในประเทศท่ีเป็นกลุ่มที่พัฒนาแล้วมรีาคาสูง 
การรอคิวใช้บริการทันตกรรมในประเทศเหล่านั้นยาวนาน ระบบประกันสุขภาพของรัฐไม่ครอบคลุมการใช้บริการทันตกรรม และนโยบายของรัฐในกลุ่มประเทศท่ีเป็นแหล่ง
เป้าหมายในการเดินทางไปใช้บริการทันตกรรม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตดิอยู่ในประเทศเปา้หมายระดับโลก และในภูมภิาคเอเชียถือไทยก็เป็นประเทศท่ีมสี่วนแบ่งทาง
การตลาดสูงที่สุดใกลเ้คียงกับอินเดียและมาเลเซยี 
 มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเกต็ ด าเนินการศึกษาวิจัยรปูแบบการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสขุภาพ  โดยมีกิจกรรมการ
ฝึกอบรมผู้ประกอบการในหลักสูตรการบรหิารจดัการโรงแรมส่งเสรมิสุขภาพส าหรบัผู้บริหารรุ่น 1 (รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในภาคผนวก) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ ผูบ้รหิาร
โรงแรม ท่ีพัก หรือสถานให้บริการสุขภาพ มีความสนใจในโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงส่งเสรมิสุขภาพ (Wellness tour package ) หลากหลายโปรแกรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ 
โปรแกรมการบริการรักษาทางทันตกรรม ท้ังนี้ในกลุ่มจังหวัดภาคใตฝ้ั่งอันดามัน ยังไม่มีศูนย์ทันต กรรมท่ีทันสมัยรองรับความต้องการในการดูแลด้านทันตกรรมของนักท่องเที่ยว 
ดังนั้นศูนย์ทันตกรรมดิจิทลั สงขลานครินทร์ จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และสามารถให้บริการเพื่อประชาชนในเขตพื้นท่ีกลุ่มจังหวัดจังหวดัอันดามัน 
ด าเนินการบริการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมทีต่้องการมารับบริการรกัษาอย่างครบวงจร อีกท้ังเพื่อให้การส่งเสริมพันธกิจเพื่อสังคมในการให้บริการผู้ป่วยด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการ
เข้ารับบริการได้อย่างทั่วถึง 

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางทันตกรรมมีความก้าวหน้าและทันสมัยได้เปลี่ยนจากระบบอนาลอคมาเป็นดิจทิัล ท าให้ทันตแพทย์สามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการวางแผนการ
รักษาผู้ที่มีปญัหาสุขภาพช่องปากด้านต่าง ๆ ในหลากหลายสาขา เช่น งานทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมหตัถการ ทันตกรรมจดัฟัน และศลัยกรรมช่องปากและใบหน้า ส่งผลให้
การรักษามีความเที่ยงตรง แม่นย า และลดระยะเวลาของการรักษา ช่วยให้ได้ผลการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้รบับริการรักษาสะดวก รวดเร็ว และเห็นผลการรักษาก่อนการ
ตัดสินใจรับการรักษาได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ดีกว่าระบบเดิม สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2560-2579 ซึ่งมีประเด็นการปฏิรูปด้านระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยดีิจิทัลทีเ่หมาะสมมาใช้ใน
สถานพยาบาลภาครัฐเพื่อการพัฒนากระบวนการท างานและบริหารจัดการ 
งานทางทันตกรรมเป็นสาขาหนึ่งทางด้านสุขภาพท่ีมีความจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพช่องปากท่ีดี ซึ่งจะส่งผลต่อคณุภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมโดยรวม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์โดยความร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ขยายการบริการรักษาทางทันตกรรมมาที่จังหวัดภูเกต็ เพื่อ



จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมดิจิทัลส าหรับให้บริการทางทันต-กรรมเฉพาะทางที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และต้องใช้ทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละสาขา และประยุกต์ใช้เครื่องมือทาง
ทันตกรรมขั้นสูงในการรักษา เพื่อรองรับประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ตและพื้นท่ีใกลเ้คียงรวมทั้งชาวต่างชาติ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้กับประเทศโดยรวม 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
2. เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
3. เพื่อเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงการบรกิารรักษาทางทันตกรรมทั่วไป และงานทันตกรรมอื่น ๆ ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ผู้ท างาน               ชาวไทย 

ชาวต่างชาติ หรือกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อันดามันของประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในสาขาตา่ง ๆ เช่น งานทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัด
ฟัน ทันตกรรมหตัถการ ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า งานทันตกรรมผู้สูงอาย ุ

4. เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงการบริการทันตกรรมไดม้ากยิ่งข้ึน พร้อมสามารถการเข้าถึงสิทธิการรักษาพื้นฐานท่ีหน่วยงานรัฐ หรือกองทุนต่าง ๆ เป็นผูส้นับสนุน  
5. เพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีและเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพ  จากการจ้างงานประชาชนในพ้ืนท่ีและจากสถิติพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยจะมีความนิยมในการรักษาฟันในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจรจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังจงัหวัดภูเก็ตและพื้นท่ีอันดามันไดม้าก
ยิ่งข้ึน   

6. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการบริการทางทันตกรรมที่มี Platform ชัดเจนของคลินิกทันตกรรม ภายในจังหวัดภูเกต็และใกล้เคียงกับศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

7. เพื่อเอ้ือประโยชนต์่อประชาชนในการดูแลสุขภาพช่องปาก ระบบบริการทันตกรรมทางไกล (Tele-Dentistry) เครื่องมือท่ีทันสมัย โดยใช้เทคโนโลยีในการให้ค าปรึกษาเรื่อง
สุขภาพช่องปากกับผู้ป่วย  

8. เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรม แหล่งการเรียนรู้ให้แก่ทันตแพทย์และทันตบคุลากรทีส่นใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยดีิจิทัลทางทันตกรรม  
9. พัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ีจังหวัดภูเกต็และจังหวัดในพ้ืนท่ีอันดามัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพได้อีกด้วย    

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ 1. มีศูนย์ทันตกรรมดจิิทัลที่ทันสมัยระดับนานาชาติทีไ่ด้มาตรฐาน จ านวน 1 ศูนย์ 
2. นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รับบริการการดูแลสุขภาพฟัน ไม่น้อยกว่า 80,000 คน/ปี 
3. สร้างรายได้ให้ประเทศจากการใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ไม่น้อยกว่าปลีะ 1,469,664,000 บาท/ปี 

ตัวชี้วัดระดับโครงการ  
เป้าหมายและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 64 ปีงบประมาณ 65 ปีงบประมาณ 66 หมายเหตุ 

1. เพิ่มรายได้ (หน่วย : บาท) - - 1,469,664,000   ดูรายละเอียดด้านล่างตาราง* 

2. ลดรายจ่าย (หน่วย : บาท) - - -  

3. ลดต้นทุน (หน่วย : บาท) - - -  

4. เพิ่มการจ้างงาน/รักษาการจ้างงาน
(หน่วย : คน) 

- - -  

5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) - - -  



* มี unit ท าฟันจ านวน 60 หน่วย คิดเฉลี่ยมีผู้รับบริการ ร้อยละ 80 จาก 60 หน่วย น่ันคือ 48 หน่วย วันละ 3 รอบ ใน 1 วัน มีผู้รับบริการ 144 คน                ใน 1 
เดือน มีผูร้ับบริการ 4,320 คน ใน 1 ปี มีผู้รับบริการ 51,840 คน ผู้รับบริการมีค่าใช้จ่ายคนละ 15,000 บาท รวมรายได้ทั้งปี 777,600,000 บาท                โดย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะกระจายรายได้ในวงกว้าง มีตัวทวีคูณของจังหวัดภูเก็ต 1.89 (ผศ.ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ และคณะ 2564) สรา้งรายได้ทั้งสิ้น 1,469,664,000 
บาท /ปี   

ผลสัมฤทธิ์/ผลประโยชน์และความคุ้มค่าของโครงการ  
1. สามารถให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้ได้รบับริการที่ดมีีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว 
2. สร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อันดามัน โดยการท่องเที่ยวเชิงสขุภาพ ไม่น้อยกว่าปลีะ 1,469,664,000 บาท/ปี 

วิธีด าเนินการ  
 

1. การส ารวจความต้องการหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจและประชาชนในพ้ืนท่ี  
2. การวิเคราะหส์ภาพพื้นที่และปัจจยัแวดล้อมทางธุรกิจ (ความเป็นไปได้ในการจดัตั้งธุรกิจ)  
3. การจัดท างบประมาณการลงทุน และงบประมาณในการด าเนินงาน ในแต่ละช่วงเวลา 
4. การปรับปรุงพ้ืนท่ีโครงสร้างและอาคารส าหรับติดตั้งยูนติท าฟัน ครภุัณฑ์ และระบบพื้นฐานต่าง ๆ 

5. จัดหาครภุณัฑ์ที่ส าคญัและ
จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
6. จัดหาบุคลากรที่เกีย่วข้อง 
อาทิ ทันตแพทย์เฉพาะทาง 
เจ้าหน้าท่ีสนับสนุน 
7. ด าเนินการดา้นการสื่อสาร 
ประชาสมัพันธ์เพื่อให้ทราบถึงการมี
ศูนย์ทันตกรรมดิจิทลั    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 

แผนการ
ด าเนินงาน  
ปี 2564 

แผนการด าเนินงานปี 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
1. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสรา้ง             
2. ปรับปปรุงอาคาร             
3. จัดหาเครื่องมือแพทย์และครุภณัฑ ์             
4. เปิดให้บริการ             



 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. มีศูนย์ทันตกรรมดิจิทลัที่ทันสมยัระดับนานาชาติแห่งแรกในภาคใต้ที่ได้มาตรฐาน  
2. ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพฟัน 
3. สร้างรายได้ให้ประเทศจากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามยุทธศาสตร์ชาติ 

งบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์และระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน                                                                     วงเงิน       96,000,000 บาท 

1. ยูนิตท าฟัน ส าหรับผูสู้งอายุ จ านวน15  ยูนิต ๆ ละ 1,900,000 บาท             28,000,000 บาท 

2. ยูนิตท าฟัน จ านวน 45 ยูนิต ๆ ละ 900,000 บาท        40,500,000 บาท 

3. กล้องจุลทรรศน์เพื่อการรักษารากฟัน  5 ตัว ๆ ละ 1,700,000 บาท         8,500,000 บาท 

4. ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการระบบดิจิทลั        21,500,000 บาท 

5. ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพรังสีทางการแพทย์ (Pacs)      1 ระบบ       25,000,000 บาท 

6. ระบบปั๊มลมและ high power suction พร้อมอุปกรณ์ 60 ตัว                    8,000,000 บาท 

7. อุปกรณ์ครุภณัฑ์ส าหรับการเรยีนทางไกล (Tele-Dentistry)       10,000,000 บาท 

8. โครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ       35,000,000 บาท 

9. ลิฟท์ส าหรับส่งเครื่องมือ 2 ตัว        2,000,000 บาท 

10. ลิฟท์โดยสาร        2,500,000 บาท 

งบประมาณ                                          350,000,000 บาท 
1. ค่าออกแบบและปรับปรุงอาคาร 5 ช้ัน           83,960,000 บาท 
2. ครุภัณฑ์และระบบโครงสร้างพืน้ฐาน          181,500,000 บาท 
3. ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารโครงการและด าเนินการ 3 ปีแรก            37,400,000 บาท 
4. ค่าด าเนินการระบบการตลาด            10,000,000 บาท 
5. งบด าเนินงานและเงินหมุนเวียน      37,144,000,000 บาท 



11. วัสดุและครุภัณฑ์ห้องสัมมนา/ห้องพัก/ส านักงาน/ห้องทันตกรรม 5,000,000 บาท 

 

งานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น                                                                       วงเงิน    117,130,000 บาท 

1. ระบบงานปรับปรุงอาคาร พื้นที่รวม  2,992 ตารางเมตร 
ปรับปรุงระยะที่ 1 พ้ืนท่ี 1,600 ตารางเมตร ๆ ละ 30,625 บาท รวม             
- ห้องทันตกรรม จ านวน 60 ยูนิต                      1,600 ตารางเมตร 
- ห้องแลปทันตกรรมดิจิทัล                              350 ตารางเมตร 
- ห้องเวชภัณฑ์กลาง                                      200 ตารางเมตร 
- ห้องรังสี                                                   100 ตารางเมตร       
- ห้องเก็บวัสดุ                                              100 ตารางเมตร 
- แผนกต้อนรับ                                             150 ตารางเมตร     
- ห้องบันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย                       50 ตารางเมตร 
-  แผนกธุรการ เวชระเบียน การเงิน                    100 ตารางเมตร  
-  ห้องสัมมนา                                              150 ตารางเมตร 

  49,000,000 บาท 

2. ปรับปรุงระบบระบายอากาศ                                     26,000,000 บาท 

3. ค่าออกแบบการปรับปรุงและคมุงาน (3% ของมูลค่าโครงการ)  8,600,000 บาท 

 
 
 
 
 

ค่าจ้างบุคลากรในการบริหารโครงการและด าเนินการ 3 ปีแรก      วงเงิน       37,400,000 บาท 

1. ทีมจัดการบริหารโครงการ (Project Management Team) 6 คน 
- ผู้บริหารในการด าเนินงาน 1 ราย  
- ที่ปรึกษาหรือค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 5 ราย (วิศกรโครงการ สถาปนิก 

นักกฎหมาย นักการตลาดและนักบัญชี) 

       6,000,000 บาท              



- ผู้จัดการโครงการ 1 ราย 

2. ค่าตอบแทนทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการจัดวางระบบการรักษาและการ
ให้บริการในการด าเนินการ 1 ปีแรก   

       20,000,000 บาท              

3. จ้างบุคลากรส่วนสนับสนุนการบรกิารในการจัดวางระบบการด าเนินการ 1 ปีแรก 
10 คน  
- ฝ่ายอาคารและวิศวกรรมซ่อมบ ารงุ  1 ราย  
- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1 ราย 
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน  1 ราย 
- ฝ่ายจัดหาพัสดุและครุภณัฑ์  1 ราย 
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ราย 
- ฝ่ายเวชภณัฑ์ 3 ราย 
- รักษาความปลอดภัย 
(เฉลี่ยค่าจา้งคนละ 15,000 บาท) 

       4,300,000 บาท              

4. จ้างบุคลากรส่วนสนับสนุน (Front office) ในการจัดวางระบบการด าเนินการ 1 
ปีแรก ในต าแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และอื่น ๆ 60 คน 
(เฉลี่ยค่าจา้งคนละ 12,000 บาท) 

       14,400,000 บาท              

 

ค่าด าเนินการระบบการตลาด                                   วงเงิน       10,000,000 
บาท 
ค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด ์
ค่าใช้จ่ายในการจัดท ากลยุทธ์การตลาด 
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ การพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคช่ันของศูนย์ทันตกรรมดิจติอล  
ค่าการตลาดอื่น ๆ เช่น การจัดท าป้าย การประชาสัมพันธ์ในสื่อท้องที่   

ระยะเวลา  1 ปี 
กิจกรรม 
 

ระยะที่ 1 :  เดือนพฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2563  
               การส ารวจความต้องการหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจและประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

    - กลุ่มสาธารณสุข ราชการ   จ านวน 30 คน  



    - กลุ่มหอการค้า นักธุรกิจ    จ านวน 30 คน 
    - กลุ่มประชาชนท่ัวไป        จ านวน 30 คน  
    - กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ  

              รวมจ านวนเกือบ 200 คน  
ระยะที่ 2 :  เดือนมกราคม 2564 - มิถุนายน 2564  
                การวิเคราะห์สภาพพื้นที่และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ (ความเป็นไปได้ของธุรกิจ) (SWOT ANALYSIS) ตามข้อมลูข้างต้น  
ระยะที่ 3 :  สิงหาคม 2564–กันยายน 2565 

    1. ออกแบบ/ปรับปรุงอาคารเดิม พ้ืนท่ีใช้สอย   2,992  ตารางเมตร 
    2. เตรียมการเพื่อการรับรองมาตรฐานของสถานพยาบาล 
    3. สร้าง platform การบริการทันตกรรมส าหรับเครือข่าย 
    4. รับบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ   10 ราย 
    5. จัดท าแผนการตลาด 

ระยะที่ 4 : ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
    1. เปิดบริการทันตกรรมทุกสาขาร่วมกับระบบดิจิทลั   15 ยูนิต 
    2. เปิดบริการดิจิทลัแลบทางทนัตกรรมประดิษฐ์และรากเทียม 
    3. จัดอบรมระยะสั้นทางทันตกรรมดิจิทัล   4  โครงการ/ปี 
    4. เปิดรับเครือข่ายการบริการทางทันตกรรม (Dental platform)  
    5. การบริการ Tele-dentistry 
 
 

ระยะที่ 5 : ปีการศึกษา 2567-2568 
1. เปิดหลักสูตรหลังปรญิญานานาชาติส าหรบัทันตแพทย์   20 คน 
2. ขยายการบริการทางทันตกรรมทุกสาขา   30 ยูนิต 
3. ขอการรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล 
4. จัดเตรยีมหลักสตูรนานาชาติทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิต 

ระยะที่ 6 : ปีการศึกษา 2569 
1. รับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาตทิันตแพทยศาสตร์บัณฑิต  10-20 คน 
2. ขยายการบริการโดยนักศึกษาทนัตแพทย์   25 ยูนิต 



3. เตรียมห้องฝึกปฏิบัติการ ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์   20 ยูนิต 
4. เตรียมห้องสัมมนา    2 ห้อง  

สถานที ่ อาคารศูนย์บริการวิชาการ สะพานหิน อ าเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO3 Smart Dental Hospital 
เป้าประสงค์ G3-2 พัฒนาการบริการด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง 
ตัวชี้วัด S3-4 ร้อยละการเพิม่ขึ้นของผู้ป่วยศูนย์รักษาด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสูง ปี 2565 ร้อยละ 5 

S3-5 ร้อยละการเพิม่ของรายได้จากการบริการทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเทียบกับปีก่อนหน้า รอ้ยละ 10 
ชื่อโครงการ P3-5 โครงการขยายการให้บริการห้องปฏิบัติการทันตกรรมภายใตเ้ทคโนโลยีขั้นสูง 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  รองคณบดฝี่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ร้อยละ 50  

หัวหน้าหน่วยห้องปฏิบัติการทันตกรรม ร้อยละ 50   
เหตุผลความจ าเป็น ด้วยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานทางห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วยการน า

วิทยาการทางเทคโนโลยีมาใช้ ท าให้งานห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ ความแม่นย า และความรวดเร็วมากขึ้น โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักทางทันตกรรมเล็งเห็นประโยชน์การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนางานทางห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม  
2. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A3-2 จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้านทางทันตกรรมที่เป็นจดุเน้น (นับสะสม) ปี 2565 จ านวน 4 ศูนย์ 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. มีจ านวนงานทางทันตกรรมผลิตออกเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี  

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในเรือ่งคุณภาพ และความรวดเร็ว ไม่นอ้ยกว่า 4.5/5 
3. มีรายได้เพิม่ขึ้นจากเดมิไม่น้อยกวา่ 10% ต่อปี    

วิธีด าเนินการ  1. ส ารวจครุภณัฑ์ โปรแกรมงานทางทันตกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  
2. จัดซื้อครภุัณฑ์ โปรแกรมงานทางทันตกรรมทีเ่กี่ยวข้อง  
3. เตรียมและส่งอบรมบุคลากร การใช้ครุภัณฑ์ โปรแกรมการท างานทางทันตกรรม  
4. จัดเตรียมวสัดสุิ้นเปลืองส าหรับงานดิจิตอลทางทันตกรรม  
5. ก าหนดอัตราค่าบริการ และเปิดรบังานทางดิจิตอลทางทันตกรรม  
6. เก็บตัวช้ีวัดโครงการ และน าเสนอผลการด าเนินงาน  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางทันตกรรม ของ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์  
2. สามารถเพิ่มศักยภาพบุคลากร หน่วยงานห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม  
3. สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร ์

งบประมาณ 1. ครุภัณฑ์                                                 4,000,000 บาท 
2. โปรแกรมงานทางทันตกรรม                          4,000,000 บาท  
3. วัสดุสิ้นเปลืองงานดิจิทัลทางทันตกรรม             1,000,000  บาท 
4. ค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากร 10 คนx20,000 บาท      200,000   บาท 

                                                     รวม             9,200,000 บาท 
ระยะเวลา ต.ค. 65 - ก.ย. 66 
สถานที ่ ห้องปฏิบัติทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

P3-5 



หน้า 1 จาก 3 

 

แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective Smart Dental Hospital 
กลยุทธ ์ พัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้การบริการทันตกรรม (SA1, SA2, SA3, SO3, SO4) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ ร้อยละรายได้จากการให้บริการโรงพยาบาลทันตกรรมที่เพ่ิมขึ้นต่อป ี

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากบุคลากร มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์ (กิจกรรม fast tract/ treatment package) 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  1. อ.ทพ.สิทธิโชค เตียวอนันต์     ร้อยละ  20 

2. ทพญ.พรรณิภา ถาวรพันธ์      ร้อยละ  10 
3. ทพ.ปรีชา   นราประเสริฐกลุ   ร้อยละ  10 
4. หัวหน้าคลินิกรวม 1              ร้อยละ  10 
5. หัวหน้าคลินิกบริการและเบด็เสร็จ  ร้อยละ  10 
6. หัวหน้าคลินิกรวม 3                   ร้อยละ  10 
7. หัวหน้าหน่วยเวชระเบียน            ร้อยละ  20 
8. เจ้าหน้าท่ีด่านหนา้                    ร้อยละ  10 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร์มีบุคลากรจ านวนมาก ทางคณะทันตแพทยศาสตร์มีความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพช่องปากของบุคลากรเป็นอยา่งยิ่ง และอยากให้บุคลากรมี
สุขภาพช่องปากท่ีดี รวมทั้งไดร้ับการรักษาที่สะดวกและรวดเร็ว จึงได้คิดออกแบบการให้บริการ fast tract โดยรับคิวบริการ เพิ่มขึ้นใหเ้หมาะสมกับทันตแพทย์ที่ให้การรกัษาในแต่
วันละ รวมทั้งการก าหนดโปรโมชั่นค่ารักษาตามเง่ือนไขท่ีก าหนด (treatment package) เพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่บุคลากร และลดระยะเวลารอคอยคิวนาน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงเปิดใหบ้ริการผู้ป่วยบุคลากรทุกวันท าการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ เพื่อประโยชน์แก่บุคลากรในมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อบริการบุคลากรในมหาวิทยาลยั 
2. เพื่อเป็นช่องทางด่วนในการให้บริการทันตกรรมแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
3. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลทันตกรรม โดยให้บริการอย่างสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ลดระยะเวลาการรอคิวนาน โดยไม่ลดศักยภาพและ

ความสามารถในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระบบปกต ิ
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ร้อยละของคลินิกท่ีมีรายไดเ้พิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. บุคลากรทีไ่ด้รบัคิวรักษาจะไดร้ับการรักษา 100 % 

2. บุคลากรไดร้ับการส่งต่อจนเสร็จสิน้การรักษา 100 % 
3. ระยะเวลารอคอยคิวไม่เกิน 30 นาที  
4. จ านวนผู้ป่วยบุคลากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อป ี

วิธีด าเนินการ  
 

1. การปรับปรุง/พัฒนาคลินิกด่านหน้า เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ฯลฯ 
2. การพัฒนาระบบบริการในคลินิกจดัทันตแพทย์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรอย่างเพียงพอ 
3. การจัดประชุมอบรม เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการผู้ป่วย บุคลากร 
4. ประชาสมัพันธ์จัดท าสื่อเพื่อเชิญชวนให้บุคลากรมารับการรักษา ผา่น เพจคณะทันตแพทย์ วิทยุ มอ  ไลน์ โรงพยาบาลทันตกรรมเป็นตน้ 
5. ประชาสมัพันธ์ให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะรับทราบถึงการด าเนนิการของโครงการ 
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6. ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ 
7. รายงานผลการด าเนินการ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัยทีม่ีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต 
2. มีรายได้เพิม่ขึ้นจากการให้บริการบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ ประมาณร้อยละ 5 - 10 ต่อปี 
3. ลดอัตราการรอคอยคิวการรักษาในผู้ป่วยบุคลากรมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

งบประมาณ 
 

1. ค่าอุปกรณ์ (เครื่องวัดช่ังน้ าหนัก วัดความดัน, ตู้คีย์ออส)   =     300,000  บาท 
2. ค่าตู้ EDC        =     120,000   บาท  
3. ค่าตอบแทนวิทยากร อบรมให้ความรู้ส าหรับการให้บริการและบุคลิกภาพ  =         8,400  บาท  
4. ค่าเดินทางวิทยากร       =       10,000   บาท 
5. ทีพ่ัก         =        1,600   บาท  
6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรบัผู้เข้าอบรม (30 บาท x30คน)   =          900    บาท 
7. ค่าปรับปรุง/พัฒนาโปรแกรมการจองคิว และการบ ารุงรักษา   =     150,000   บาท 
8. เอกสารประกอบการอบรม  และอื่น ๆ     =      10,000    บาท 

รวม  (หกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)    =     601,100   บาท 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ   

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
กิจกรรม 
 

1. เปิดช่องทางคิวออนไลน์ และรับผูป้่วยบุคลากร walk in   
2. จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ และอบรมบุคลากรในการให้บริการ 
3. ประเมินผลความพพึงพอใจจากผู้รบับริการ 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

สถานที ่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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แผนการด าเนินงาน 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

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

1. การปรับปรุง/พัฒนาคลินิกดา่นหน้า 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ฯลฯ 

                        

2. การพัฒนาระบบบริการในคลินกิจัด
ทันตแพทย์เพื่อให้บริการแก่บุคลากร
อย่างเพียงพอ 

                        

3. การจัดประชุมอบรม เจ้าหน้าที ่ผู้
ให้บริการผู้ป่วยบุคลากร 

                        

4. ประชาสัมพันธ์จัดท าสื่อเพื่อเชญิชวน
ให้บุคลากรมารับการรักษา ผา่น เพจ
คณะทันตแพทย์ วิทยุ มอ  ไลน์ 
โรงพยาบาลทันตกรรมเป็นต้น 

                        

5. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ
ภายในคณะรับทราบถึงการด าเนินการ
ของโครงการ 

                        

6. ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ                         

7.รายงานผลการด าเนินการ                         
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective Smart Dental Hospital 
กลยุทธ ์ พัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้การบริการทันตกรรม  
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ S3-6 ร้อยละรายได้จากการให้บรกิารโรงพยาบาลทันตกรรมที่เพิม่ขึน้ต่อปี  

ชื่อโครงการ P3-7 โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ฝึกหัด (Dental PSU Internship) 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  1. ทพญ.วงศ์ศิริ ชัยกาญจนกิจ    ร้อยละ 50 

2. ทพ.สิทธิโชค เตียวอนันต์       ร้อยละ 20 
3. ทพญ.พรรณิภา ถาวรพันธ์      ร้อยละ 20 
4. ผศ.ทพญ.เสมอจติ พิธพรชัยกุล  ร้อยละ 10 
5. รศ.ดร.ทพ.ชัยมงคล  เปี่ยมพริ้ง   ร้อยละ 10 

เหตุผลความจ าเป็น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ทันตแพทย์จบใหม่ทุกคนต้องรับราชการในสังกัดกระทรวงตา่ง ๆ ตามนโยบายของประเทศเป็นเวลา 3 ปี ตามสัญญาที่ท าไว้ก่อนเริ่มการศึกษา แต่ในปี พ.ศ. 
2564 กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายลดจ านวนต าแหน่งทันตแพทย์บรรจุใหม่ เหลือเพียง 188 ต าแหน่ง ท าให้เกิดผลกระทบต่อทันตแพทย์ ที่จบใหม่ในปี พ.ศ. 2564 
จ านวน 443 คน ที่ต้องการเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารสุข ท าให้มีทันตแพทย์จบใหม่ไม่มสีังกัดทีจ่ะท างาน อีกทั้งการแพร่ระบาดของ Covid19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ส่งผล
กระทบต่อจ านวนผู้ป่วยในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาทันตแพทย์ ดงันั้นโครงการฝึกอบรมทันตแพทยฝ์ึกหัด จึงเป็นโอกาสในการเพิ่มประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยและทางเลือก
ส าหรับทันตแพทย์จบใหม่นี ้

วัตถุประสงค์ ภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถฝึกอบรมทันตแพทย์ฝึกหัด ให้มีทักษะ ความรู้ ความช านาญ สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ ร้อยละของคลินิกท่ีมีรายไดเ้พิ่มขึน้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. รายได้จากการรักษาของทันตแพทย์ Internship ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท ต่อคนต่อเดือน 

2. จ านวนผู้ป่วยท่ีรับบริการเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5 ต่อปี   
3. ทันตแพทย์ผู้เข้าร่วมอบรมมี complete หรือ holistic case จ านวน  1 เคส ซึ่งใน 1 เคสนี้ ประกอบไปด้วยงาน อย่างน้อย 3 สาขา ที่complete (โดยจะต้อง present เป็น 

power point) 
4. ทันตแพทย์ ผู้เข้าร่วมไดร้ับการอบรมฝึกฝนในสาขาวิชาที่ต้องการทุกคน 

วิธีด าเนินการ  
 

1. ประกาศรับสมคัร ตั้งแต่ 1 เมษายน 2565-31 พฤษภาคม 2565 
2. จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ และลงเว็บไซต์ คณะทันตแพทย์ และ ไลนโ์รงพยาบาลทันตกรรม 
3. สอบสัมภาษณ์ วันท่ี 8 มิถุนายน 2565 
4. ลงปฏิบัติงานในคลินิกบริการ 8 เดือนแรก และ ออกหน่วย 4 เดือนหลัง 
5. ประเมินผลความพึงพอใจจากผูร้ับบริการ 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. มีรายได้เพิม่ขึ้นจากการให้บริการ ประมาณร้อยละ 5 - 10 ต่อปี 
2. ลดอัตราการรอคอยคิวการรักษาในผู้ป่วยทั่วไป 
3. ให้การรักษา และการเสรมิพลังแกผู่้ป่วยมากขึ้น 
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งบประมาณ 
 

1. ค่าจ้าง   (22,000 บาท x 12 เดือน x 8 คน)    =   2,112,000    บาท   
2. ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี (1,500 บาท x 8 คน)   =       12,000    บาท 
3. ค่าลงทะเบียนอบรมให้ความรู้ส าหรับทันตแพทย์ (10,000 บาท x 8 คน) =       80,000 บาท 
4. ค่าพาหนะ ไป-กลบั หาดใหญ่ – กทม. (5,000 บาท x 8 คน )  =       40,000 บาท 
5. ค่าที่พัก (900 บาท x 8 คน x 4 คืน )    =       28,800  บาท 
6. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (300 บาท x 8 คน x 5 วัน x 4 ครั้ง)  =       48,000 บาท 
7. ค่าปรับปรุง/พัฒนาคลินิก เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี   =      200,000 บาท 

  รวม (สองล้านห้าแสนสองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) =   2,520,800 บาท 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ  

ระยะเวลา 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566 
กิจกรรม 
 

1. การลงปฏิบัตงิาน 
    1.1 เวลาฝึกปฏิบัติงาน 
         - ช่วงเช้า ปฏิบัติงานเวลา 9.00-12.00  
         - ช่วงบ่าย ปฏิบัติงานเวลา 13.00-16.00 
    1.2 ทันตแพทย์ Intern ปฏิบัตงิานคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก  ให้ลงท า OPD เช้า และ คนไข้นัดช่วงบ่าย 
    1.3 การรับผู้ป่วย OPD อย่างน้อย 4 คนต่อคาบ 
    1.4 การให้การรักษาผู้ป่วยนัด อย่างน้อย 1-2 คนต่อคาบ ขึ้นกับความยากง่ายของงาน. 
    1.5 ปฏิบัติงานให้บริการผู้ป่วยคลินิกบริการและเบ็ดเสร็จ 7 คาบ/สัปดาห์ การรักษาผู้ป่วยท่ียุ่งยากซับซ้อน สามารถขอค าปรึกษาจากทันตแพทย์ในคลินิกบริการและเบด็เสร็จได้ 
รวมทั้งขอค าปรึกษาจากอาจารย์ในสาขาต่าง ๆ ได ้
2. อาจารย์ที่ปรึกษา 
    ก าหนดให้ทันตแพทย์ โรงพยาบาลทันตกรรมทุกท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ของ ทันตแพทย์ Intern 1-2 คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องตาม progression ของทันตแพทย์ 
Intern ทุก 2 เดือน และให้ทันตแพทย์ Intern มีการ น าเสนอ case presentation ร่วม 
3. การลาของทันตแพทย์ 
    3.1 ภายใน 6 เดือนแรกไม่สามารถลาพักผ่อนได้ หลังจาก 6 เดือนลาพักผ่อนได้ไม่เกิน 10 วัน 
    3.2 ทันตแพทย์สามารถลาป่วยได้ โดยให้แจ้งหัวหน้าคลินิกบริการและเบ็ดเสร็จโดยเร็วทีสุ่ด เพื่อลดจ านวนคนไข้และเลื่อนคนไข้ทีไ่ดร้ับการนัดหมาย กรณลีาป่วยเกิน 3 วันต้อง
แนบใบรับรองแพทย ์
    3.3 กรณีต้องการลากิจต้องลาล่วงหน้า 3 วัน 
4.การประเมิน ทุก 3 เดือน เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
การหมุนเวยีนไปปฏิบัติงานท่ีคลินกิต่าง ๆ และโรงพยาบาลใกล้เคยีงท่ีมีความร่วมมือ ช่วง 3 เดือนหลัง ได้รับการฝึกงานท่ีคลินิกบริการและเบด็เสร็จ 

สถานที ่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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แผนการด าเนินงาน 

รายการ 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

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

1.ประกาศรับสมัคร                         

2.จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ และลง
เว็บไซต์ คณะทันตแพทย์ และ ไลน์ 
รพทันตกรรม 

                        

3.สอบสัมภาษณ์                          

4.ลงปฎิบัติงานในคลินิกบริการ 8 
เดือนแรก และ ออกหน่วย 4 เดือน
หลัง 

                        

5.ประเมินผลความพึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ 

                        

6.รายงานผลการด าเนินงาน                         
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective Smart Dental Hospital 
กลยุทธ ์ พัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้การบริการทันตกรรม (SA1, SA2, SA3, SO3, SO4) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ S3-6 ร้อยละรายได้จากการให้บรกิารโรงพยาบาลทันตกรรมที่เพิม่ขึน้ต่อปี 

ชื่อโครงการ P3-8 โครงการพัฒนาบุคลากรและระบบบริการในคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ  (GERIATRIC Dentistry) 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  1. อ.ทพ.สิทธิโชค  เตียวอนันต์       ร้อยละ 20 

2. อ.ทพญ.วรรณทิพย์  ปลูกสวสัดิ์   ร้อยละ 20 
3. อ.ทพญ.เมธาวี  ลิมอักษร          ร้อยละ 20 
4. ทพญ.พรรณิภา  ถาวรพันธ ์      ร้อยละ 20 
5. รศ.ดร.ทพญ.อังคณา  เธียรมนตรี   ร้อยละ 10 
6. อ.ดร.ทพญ.สุพิชชา  ตลึงจิตร        ร้อยละ 10 

เหตุผลความจ าเป็น เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยเข้าสูส่ังคมผูสู้งอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete aged society) และจะเข้าสู่ “สังคมผูสู้งอายุระดับสุดยอด” (Super aged Society) ซึ่งหมายถึงสังคมที่
มีผู้สูงอายมุากกว่า 60 ปี มากกว่าร้อยละ 28 ของประชาชนท้ังหมด ท าให้มีปริมาณของผู้ป่วยท่ีเข้ารบัการรักษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น
ผู้สูงอายุในสดัส่วนท่ีมากถึง 50% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า 
คลินิกบริการและเบ็ดเสร็จ จึงไดจ้ดัตั้งโครงการเพื่อรองรับการให้บรกิารแก่ผูสู้งอายุมากกว่า 60 ปี ร่วมกับมีข้อก าหนดในการคัดแยกผู้ปว่ยท่ีเข้าเกณฑ์ข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี ้
1. ผู้ป่วยสูงอายมุีโรคประจ าตัวร่วมดว้ย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน โรคลมชัก โรคพาร์กินสนั ฯลฯ 
2. ผู้ป่วยสูงอายรุับประทานยาเพื่อรักษาโรคทางระบบอย่างน้อย 3 ชนิด 
3. ผู้ป่วยสูงอายุที่มีข้อจ ากดัในการเคลื่อนไหว เช่น น่ังรถเข็น ใช้ไม้เท้า ผู้พิการ สญูเสียการไดย้ิน ฯลฯ 
4. ผู้ป่วยสูงอายุกลัวการท าฟัน 
5. ผู้ป่วยสูงอายมุีความผิดปกติทางสภาวะทางจิต หรือสมองเสื่อม 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลทันตกรรม โดยให้บริการอย่างสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน ลดระยะเวลาการรอคิวนาน โดยไม่ลดศักยภาพและ
ความสามารถในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระบบปกต ิ

2. เพื่อด าเนินการให้บริการวิชาการของอาจารย์ทันตแพทย์เป็นไปตามระเบียบบริการวิชาการของมหาวทิยาลัย 
3. เพื่อเป็นช่องทางด่วนในการให้บริการทันตกรรมผูสู้งอายุมากกว่า 60 ปี 
4. เพื่อรองรับการให้บริการแกผู่้ป่วยสูงอายุ ทั้งผู้ป่วยท่ีไมไ่ด้นดัหมายลว่งหน้า และผู้ป่วยนดั รวมถึงผู้ป่วยฉุกเฉินในกรณผีู้ป่วยของนักศึกษาทันตแพทย์หลังปรญิญาสาขา 

ทันตกรรมผู้สูงอาย ุ
5. เพื่อการวางแผนการรักษาและการให้การรักษาแบบองคร์วมในผูสู้งอายุ โดยทีมแพทย์และทันตแพทยส์หสาขา 
6. เพื่อให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพช่องปากและติดตามผลลัพธ์ภายหลังการรักษา 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A3-3 ร้อยละของคลินิกท่ีมรีายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวนผู้ป่วยผู้สูงอายุในคลินิกบรกิารและเบ็ดเสรจ็ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

2. มีระบบบรูณาการที่สนับสนุนดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมและเอื้อต่อการเข้ารับบริการ  

P3-8 
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3. บุคลากรภายในคลินิกบริการและเบ็ดเสร็จ (อย่างน้อยร้อยละ 80) ได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องการดแูลทางทันตกรรมในผู้ป่วยสูงอายทุี่มีโรคทางระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
4. ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทยอ์บรมระยะสั้นด้านทันตกรรมผูสู้งอายุ ปีละ 1-2 คน 
5. มีการจัดกจิกรรม/สื่อประชาสัมพนัธ์เพ่ือให้ทันตสุขศึกษาแก่ผูสู้งอายุและผู้ดูแล ปีละ 1 ครั้ง 
6. ผู้รับบริการมคีวามพึงพอใจร้อยละ 80 

วิธีด าเนินการ  
 

1. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลคลินิกผู้สงูอายุ 
2. วางนโยบายการด าเนินงาน 
3. จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ และอบรมบุคลากรในการให้บริการ 
4. ประเมินผลความพพึงพอใจจากผู้รบับริการ 
5. รายงานผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ให้บริการผู้สูงอายุอย่างครบวงจร และรองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต 
2. เป็นศูนย์กลางการให้ค าปรึกษา แนะน า ให้การรักษา และตดิตามผลแก่ผูสู้งอายุในพ้ืนท่ี 14 จังหวัดภาคใต้ (ผ่าน TeleMedicine) 
3. มีรายได้เพิม่ขึ้นจากการให้บริการ ประมาณร้อยละ 5 - 10 ต่อปี 
4. ลดอัตราการรอคอยคิวการรักษาในผู้ป่วยสูงอายุและมโีรคทางระบบร่วม 
5. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้การประเมินผู้ป่วย ให้ค าแนะน า ดูแล ให้การรักษา และการเสริมพลังแก่ผู้ป่วยมากขึ้น 

งบประมาณ 
 

1. ค่าลงทะเบียนอบรมให้ความรู้ส าหรับทันตแพทย์ (40,000 บาท x 2 คน)     =       80,000 บาท 
2. ค่าพาหนะ ไป-กลบั หาดใหญ่ – กทม. (5,000 บาท x 2 คน x 4 เที่ยว)     =       40,000 บาท 
3. ค่าที่พัก (900 บาท x 2 คน x 5 คืน x 4 ครั้ง)       =       36,000  บาท 
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (300 บาท x 2 คน x 5 วัน x 4 ครั้ง)      =       12,000 บาท 
5. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเรื่องการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ  

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 2 ครั้ง x 50 คน)      =         3,000 บาท 
6. จัดกิจกรรมเพื่อให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้สูงอายุและผูดู้แล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 2 ครั้ง x 50 คน) =  3,000 บาท 
7. ค่าวัสดุจดัท าสื่อให้ความรู้          =       20,000 บาท 
8. ค่าปรับปรุง/พัฒนาคลินิก เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี       =       20,000 บาท 
9. ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 7 ชม. x 2 ครั้ง)       =         8,400 บาท 

รวม     (สองแสนสองหมื่นสองพนัสี่ร้อยบาทถ้วน)       =     222,400 บาท 
หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ   

ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2566 
กิจกรรม 
 

1. การปรับปรุง/พัฒนาคลินิก เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ฯลฯ 
2. การพัฒนาระบบบริการในคลินิก 
3. การจัดประชุมอบรม    
4. การส่งบุคลากรไปเข้าอบรม  
5. การให้ทันตสุขศึกษากับผู้สูงอายุและผูดู้แล  



หน้า 3 จาก 4 

 

6. ท าสื่อประชาสัมพันธ์  
7. อบรมผู้ช่วยทันตแพทย์ในการให้ทันตสุขศึกษา 
8. กิจกรรมการดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้าน 

สถานที ่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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แผนการด าเนินงาน 

รายการ 
ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 

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

1. ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องในการรับส่ง
ต่อผู้ป่วย 

                        

2.  รั บ ผู้ ป่ ว ย เ พื่ อ คั ด ก ร อ ง  แ ล ะ 
คัดแยก 

                        

3. ช่องทางในการรับบริการผ่านการจอง
คิวออนไลน ์

                        

4. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและจัด
ทีมให้การดูแลรักษาผู้ป่วย  

                        

5. ให้การรักษาผู้ป่วย                         

6. รวบรวมผลการรักษา                         

7. จัดท ารายงานรายได้ประจ าเดือน                         
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective Smart Dental Hospital 
เป้าประสงค์ พัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้การบริการทันตกรรม (SA1, SA2, SA3, SO3, SO4) 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ S3-6 ร้อยละรายได้จากการให้บรกิารโรงพยาบาลทันตกรรมที่เพิม่ขึน้ต่อปี 

ชื่อโครงการ P3-9 โครงการบริการวิชาการตรวจและให้การรักษาคลินิกทันตกรรมพิเศษ (Dental premium clinic) 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  1. รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม      ร้อยละ  30 

2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านบริการและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 25 
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรมด้านพัฒนาคุณภาพ   ร้อยละ25 
4. ผู้จัดการคลินิกพรีเมี่ยม        ร้อยละ 20 

เหตุผลความจ าเป็น โรงพยาบาลทันตกรรม” เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางทันตกรรมระดบัตติยภมูิชั้นเลิศแห่งเดียวในภาคใต้ที่ให้บริการผู้ป่วย 14 จังหวัดภาคใต้เป็นหลัก โดยมีความพร้อมของ
ทรัพยากรทุกด้าน ทั้งทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาต่าง ๆ ที่มีความเช่ียวชาญ บุคลากรทางทันตกรรมทุกระดับมสีมรรถนะเฉพาะในแตล่ะสาขา และให้บริการแบบมืออาชีพ มีสถาน
ประกอบการทีไ่ด้มาตรฐาน มีวัสด ุครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอและทันสมัย สามารถให้บริการในหลากหลายหัตถการที่ใช้เทคโนโลยรีะดับสูง โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

ปัจจุบันผู้รบับริการของโรงพยาบาลทันตกรรม เป็นกลุม่ผู้ป่วยท่ัวไปและผู้ป่วยการเรียนการสอน โดยผู้ป่วยท้ังสองกลุ่มต้องเสียเวลารอคิวเพื่อเข้ารับบริการ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมี
ก าลังซื้อ ไมม่ีเวลารอคิว ต้องการบริการแบบ one stop service ที่ไม่ต้องเสยีเวลารอคอย ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ป่วยกลุ่มนี้ พบว่า ผูป้่วยต้องการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ต้องการ
บริการจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถระบุตัวทันตแพทย์ได้ และไดร้ับการบริการที่เป็นเลศิ 

โครงการนี้จึงถือเป็นทางเลือกใหมส่ าหรับผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวข้างต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้่วยและญาติ อีกทั้งยังเป็นการน าศักยภาพที่มีอยู่มาต่อยอดบริการที่เปน็
เลิศและเป็นช่องทางที่สามารถเพิม่รายได้ให้กับโรงพยาบาลทันตกรรมอีกทางหนึ่งด้วย  

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลทันตกรรม โดยให้บริการอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ลดระยะเวลาการรอคิวนาน โดยไม่ลดศักยภาพและ
ความสามารถในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระบบปกติ 

2. เพื่อด าเนินการให้บริการวิชาการของอาจารย์ทันตแพทย์เป็นไปตามระเบียบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อเป็นช่องทางด่วนในการให้บริการทันตกรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยในการตรวจและให้การรักษาในระบบผู้ป่วยนอก  
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมภาควิชา/หน่วยงาน โดยได้จากสัดส่วนท่ีหักไว้ให้กับสาขาวิชาและหน่วยงานตามระเบียบบริการวิชาการ 
5. เพื่อเพ่ิมช่องทางการให้บริการแก่ผู้ป่วย พร้อมตอบสนองความต้องการผู้ป่วยและญาติ 
6. เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A3-4 อัตราก าไรสุทธิมีแนวโนม้เพิม่ขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. จ านวนผู้ป่วยในคลินิกพรีเมี่ยม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 

2. ก าไรสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อป ี
3. ระยะเวลารอคอยคิวผู้ป่วยไม่เกิน 1 เดือน 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

วิธีด าเนินการ  
 

1. ส ารวจ VOC ขอผู้รับบริการและ Stake Holder 
2. จัดตั้งคณะกรรมการดูแลคลินิกพรี่เมี่ยม 

P3-9 
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3. วางนโยบายการด าเนินงาน 
4. จัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ และอบรมบุคลากรในการให้บริการ 
5. ประเมินผลความพพึงพอใจจากผู้รับบริการ 
6. รายงานผลการด าเนินงาน 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ผู้ป่วยได้รับบริการที่รวดเร็ว ทันสมัย  
2. ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง 
3. เป็นสถานท่ีรับรักษาผู้ป่วยส่งต่อระดับตติยภูมิ 
4. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
5. โรงพยาบาลมีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักมากขึ้น 
6. เพิ่มรายได้ของโรงพยาบาลทันตกรรม 

งบประมาณ 
 

1. ค่าวัสดุจัดท าสื่อ ประชาสัมพันธ์ ป้ายคลินิก เว็บไซต์  =        50,000 บาท 
2. ค่าปรับปรุงสถานท่ีคลินิกพรีเมี่ยม    =    1,500,000     บาท 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์     =    2,500,000     บาท 
4. ค่าเครื่องดื่ม/ขนม รองรับผู้รับบริการ ( 10,000 บาท x 36 เดือน) =      360,000      บาท 
5. อบรมให้ความรู้แก่บุคลากร 

ค่าตอบแทนวิทยากร (8,400 บาท x 4 ครั้ง)  =       336,400     บาท  
ค่าเดินทาง  (20,000 บาท x 4 ครั้ง)  =         80,000     บาท 
ที่พัก   (1,600 บาท x 4 ครั้ง)  =          6,400     บาท  

6. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30 บาท x 4 ครั้ง x 60 คน) =          7,200 บาท 
รวม  (สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)   =    4,840,000 บาท 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ   
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2568 
กิจกรรม 
 

1. การปรับปรุง/พัฒนาคลินิก เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ฯลฯ 
2. การพัฒนาระบบการให้บริการคลินิกพรีเมี่ยม 
3. อบรมบุคลากรผู้ให้บริการในคลินิก และคัดเลือกทันตแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน 
4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์และไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5. ทดลองการให้บริการผู้ป่วยก่อนการเปิดให้บริการจริง 
6. ประเมินผลความพึงพอใจการรับบริการของคลินิกพรีเมี่ยม 

สถานที ่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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กิจกรรมโครงการเพ่ิมรายได้จากการให้บริการทันตกรรม 

ล าดับ รายการ 
เดือน 

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

1. การปรับปรุง/พัฒนาคลินิก เช่น วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี ฯลฯ             

ปีงบประมาณ 2565             

ปีงบประมาณ 2566             

ปีงบประมาณ 2567             

ปีงบประมาณ 2568             

2. การพัฒนาระบบการให้บริการคลนิิกพรีเมี่ยม             

ปีงบประมาณ 2565             

ปีงบประมาณ 2566             

ปีงบประมาณ 2567             

ปีงบประมาณ 2568             
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ล าดับ รายการ 
เดือน 

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

3. อบรมบุคลากรผู้ให้บริการในคลินกิ และคัดเลือกทันตแพทยผ์ู้ปฏิบตัิงาน             

ปีงบประมาณ 2565             

ปีงบประมาณ 2566             

ปีงบประมาณ 2567             

ปีงบประมาณ 2568             

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และไลน์คณะทันต
แพทยศาสตร ์

            

ปีงบประมาณ 2565             

ปีงบประมาณ 2566             

ปีงบประมาณ 2567             

ปีงบประมาณ 2568             
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ล าดับ รายการ 
เดือน 

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

 1. ทดลองการให้บริการผู้ป่วยก่อนการเปิดให้บริการจริง             

 ปีงบประมาณ 2565             

 ปีงบประมาณ 2566             

 ปีงบประมาณ 2567             

 ปีงบประมาณ 2568             

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 Strategic Objective SO4 Smart Societal Responsibility 
ตอบสนองต่อ เป้าประสงค์ G4-1 พัฒนาการบรกิารวชิาการชัน้น า ระดับชาติ และนานาชาติ ส าหรับทนัตบุคลากรและทีมสขุภาพ 
 ตัวช้ีวัด S4-1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม (คน) ปี 2565 3,500 คน 
ช่ือโครงการ P4-1 โครงการบรกิารวชิาการชัน้น า ระดับชาติ และนานาชาติ ส าหรับทนัตบุคลากรและทีมสขุภาพ  
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสัน้      โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  1. คณะกรรมการการศึกษาตอ่เนือ่ง คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

2. หัวหน้าฝ่ายทนัตสาธารณสขุชนบทภาคใตแ้ละการศกึษาต่อเนือ่ง (ผูช้่วยศาสตราจารย์ ทพญ. เสมอจิต พิธพรชัยกุล) 
เหตุผลความจ าเป็น 
 

 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการวิชาการ มุ่งเน้นพัฒนาทันตบุคลากรและทมีสุขภาพ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อไปด้วย
ความเข้มแข็ง  สามารถทันต่อสถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงของโลก  รองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัตน ์และการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการ
เปิดกว้างและขยายโอกาสให้ทันตแพทย์และทีมสุขภาพได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ทั้ งในระดับชาติ/นานาชาติ ทั้งนี้ การ
ประชุมระดับชาติ/นานาชาติ นับเป็นจุดส าคัญในการเอื้อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่รู้จักในระดับชาติ/นานาชาติมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาส
ให้มีการแสดงศักยภาพด้านการบริการเพื่อรับใช้สังคมของคณาจารย์และทีมงาน สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในการเป็นที่พึ่งของสังคม 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงก าหนดให้มีการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ในการบริการทาง 
ทันตกรรม เพื่อให้ทันตแพทย์และทีมสุขภาพ ได้รับความรู้ทางทันตกรรมและแลกเปลีย่นประสบการณ ์และมีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมัย เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งตัวบุคลากร 
และเทคโนโลยีในวงการทันตแพทย์ต่อไป  

วัตถุประสงค์ เพื่อจดับรกิารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ที่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของทนัตบุคลากรและทีมสขุภาพ 
ตัวช้ีวัดระดับแผนปฏิบัติการ A4-1 จ านวนครั้งของงานบรกิารวชิาการระดบัชาติ/นานาชาติ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
ตัวช้ีวัดระดับโครงการ จ านวนผู้เข้ารับบรกิารวิชาการเพิ่มขึน้ทกุปี อย่างนอ้ยปีละ 500 คน 
วิธีด าเนินการ  
 

1. พัฒนาทีมท างานและทิศทาง 
1.1 กรรมการการศกึษาตอ่เนือ่งก าหนดทิศทางการบรกิารวิชาการระดับชาตนิานาชาติ 
1.2 พัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านการใช้ภาษาและการจัดการประชมุวิชาการระดับนานาชาต ิ
1.3 คณะกรรมการการศึกษาตอ่เนือ่งวางแผนการหาคูค่วามร่วมมอืทางดา้นวชิาการ การจัดประชุมวชิาการระดับชาต/ินานาชาติ 
1.4 จัดตั้งทมีส าหรับการหาทนุภายนอกในการบรกิารวชิาการ 

2. ส ารวจความตอ้งการบรกิารวชิาการของ ทันตบุคลากรและทีมสขุภาพ (ระดับชาตแิละนานาชาติ) 
3. จัดประชุมวชิาการระดับชาต/ินานาชาติ  อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
4. ประเมนิผลความพึงพอใจจากผู้เขา้ร่วมและประชมุสรุปผลการจดับริการวชิาการ เพือ่การพัฒนาตอ่ไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 

1. ประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงและผลงานของบุคลากรในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
3. ผู้เข้าร่วมบริการวิชาการมีศักยภาพและความสามารถในการด าเนินงานด้านสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น 

งบประมาณ 
 

งบประชุมคณะท างานกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง  
จ านวน 12 ครั้ง/ปี งบด าเนนิงาน  จ านวน 31,920 บาท  ประกอบด้วย   (จากงบเงินรายได้คณะทนัตแพทยศาสตร์) 

P4-1 



 ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 19 คน x  80 บาท x 12 ครั้ง)    18,240 บาท 
 ค่าอาหารว่าง (จ านวน 19 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 12 ครั้ง)    13,680 บาท  

งบพัฒนาทักษะทางด้านภาษา 
จ านวน 4 ครั้ง   งบด าเนนิงาน  จ านวน 60,400 บาท  (จากงบเงนิรายได้คณะทนัตแพทยศาสตร์) 

 ค่าวิทยากร (จ านวน 3 คนๆ ละ 3 ชม.ๆละ 1,200 บาท)   10,800 บาท 
 ค่าวิทยากร (จ านวน 3 คนๆละ 6 ชม.ๆละ 600 บาท)    10,800 บาท 
 ค่าเดนิทางและค่าที่พักวทิยากร (จ านวน 6 คนๆละ 6,000 บาท)  36,000 บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (จ านวน 5 คน x  80 บาท x 4 ครั้ง)       1,600 บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ (จ านวน 5 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 4 ครั้ง) 1,200 บาท  

งบสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
จ านวน 1 ครั้ง งบด าเนนิงาน  จ านวน 700,000 บาท  (งบจากค่าลงทะเบียน) 

 ค่าลงทะเบียนเข้าประชมุ(จ านวน 200 คน X 3,500 บาท) 
ระยะเวลา ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 
กิจกรรม 
 

1. คณะกรรมการการศึกษาตอ่เนือ่ง ประชุมหารือทิศทางและแนวทางการพัฒนาการศกึษาตอ่เนื่อง เพือ่เข้าสู่ระดับชาต/ินานาชาติ และจดัตั้งทมีผู้รับผดิชอบ เชิงศกึษาความ
ต้องการ การหาทนุที่ชดัเจน และการสร้างการตลาดทีช่ัดเจนมากขึน้ 

2. พัฒนาศกัยภาพทมีงานด้านการใชภ้าษา โดยให้ทีมงานในส่วนของผูป้ระสานงานหลกัเข้ารับการประเมินภาษาอังกฤษของมหาวทิยาลัยและเข้าร่วมกิจกรรมฝกึภาษาอังกฤษ 
โดยครูผูส้อนพเิศษของคณะ 

3. ให้ทีมงาน ศกึษาวิธกีารจดัการประชุมระดับนานาชาติ โดยแลกเปลีย่นเรียนรูก้ับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ และใหถ้อดบทเรียน เพือ่น ามาประยุกต์ใชแ้ละก าหนดวิธกีาร
เบื้องตน้ได ้

4. หาภาคีเครอืข่ายในการจดัประชมุระดับชาติ นานาชาติ  
5. จัดประชุมวชิาการระดับชาติ/นานาชาต ิ
6. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานประจ าปี (ผลงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา) 

สถานที ่ คณะทนัตแพทยศาสตร์ หรอื โรงแรมในจังหวัดสงขลา 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective SO4 Smart Societal Responsibility 
เป้าประสงค์ G4.1 พัฒนาการบริการวิชาการชั้นน า ระดับชาติ และนานาชาติ ส าหรับทันตบุคลากรและทีมสุขภาพ 
ตัวชี้วัด S4-1 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม (คน) 

ชื่อโครงการ P4-2 โครงการเพิม่ศักยภาพการจดับริการวิชาการที่เน้นเชิงปฏิบัติการทั้งแบบ Onsite, Online ในเชิงพื้นที่/เปิดกว้าง 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น      โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  
 

1. คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร ์
2. หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง (ผศ. ทพญ. เสมอจติ พิธพรชัยกุล) 

เหตุผลความจ าเป็น 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการบริการวิชาการ มุ่งเน้นพัฒนาทันตบุคลากรและทีมสุขภาพให้มีศักยภาพในการด าเนินงาน 
ก้าวหน้าต่อไปด้วยความเข้มแข็ง  สามารถทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้การด าเนินงานในอนาคตของทันตบุคลากรและทีมสุขภาพสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคโลกาภิวัฒน์ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการเปิดกว้างและขยายโอกาสให้ทันตแพทย์ทั่วประเทศได้ร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและรับรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ   การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เกิดทักษะที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้และการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์   จึงก าหนดให้มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ทันตแพทย์และทีมสุขภาพ
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็น ในการน าไปประยุกต์ใช้การท างานต่อไป 

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดบริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการของทันตบุคลากรและทีมสุขภาพ 
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A4-2 จ านวนครั้งของงานบริการวิชาการที่เน้นเชิงปฏิบัติการ/จ านวนที่จัดทั้งหมด (ครั้ง) 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ จ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการเพิ่มขึ้นทุกปี  อย่างน้อยปีละ 500 คน 
วิธีด าเนินการ  
 

1. พัฒนาทีมท างานและทิศทาง 
1.1 คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องก าหนดทิศทางการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับ  สนุนทางด้านโสตทัศนูปกรณ์  ด้านกระบวนการจดัการศึกษาต่อเนื่อง 
1.3 ส่งเสริมศักยภาพของทีมอาจารย์ในการจดับริการวิชาการที่เน้นเชิงปฏิบัติการ 
1.4 จัดตั้งทีมส าหรับการหาความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกในการจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1.5 ขยายฐานผู้รับบริการวิชาการไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เช่น ครผูู้ดูแลเด็ก, ช่างทันตกรรม 
1.6 สนับสนุนให้สาขาวิชาจดัประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. ส ารวจความต้องการบริการวิชาการของทันตบุคลากรและทีมสุขภาพ  
3. จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ  อย่างน้อย 5 ครั้ง 
4. ประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เขา้ร่วมและประชุมสรุปผลการจดับริการวิชาการ เพื่อการพัฒนาต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ประชาสัมพันธ์ ช่ือเสียงและผลงานของบุคลากรในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับทันตบุคลากรและทีมสุขภาพ 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพในการบริการทางทันตกรรมที่ดีขึ้น 

งบประมาณ งบประชุมคณะท างาน   

P4-2 



      จ านวน 12 ครั้ง/ปี งบด าเนินงาน จ านวน 31,920 บาท  ประกอบด้วย  (จากงบเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ร่วมกับโครงการนานาชาติ) 
    ค่าอาหารกลางวัน  (จ านวน 19 คน x  80 บาท x 12 ครั้ง)     18,240 บาท 
 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (จ านวน 19 คน x 30 บาท x 2 มื้อ x 12 ครั้ง)        13,680 บาท 

งบพัฒนาบุคลากรโสตฯ    
     งบด าเนินงานส าหรับใช้ในการพัฒนา จ านวน 20,000 บาท  (จากเงินโควตา)  
     (จ านวน 2 คน ๆ ละ 10,000 บาท)        
งบประชุมกลุ่มย่อย KM ในหน่วยงาน   
     จ านวน 2 ครั้ง  งบด าเนินงาน จ านวน 1,200 บาท  (จากงบเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์) 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (จ านวน 10 คน x  30 บาท x 2 มื้อ x 2 ครั้ง)      
งบประชุมเชิงปฏิบัติการ    
     งบด าเนินงาน จ านวน 600,000 บาท  (งบจากการลงทะเบียน) 

 ค่าลงทะเบียนผู้เข้าประชุม onsite  (จ านวน 200 คน ๆ ละ  3,000 บาท)     
ระยะเวลา ตุลาคม 2565- กันยายน 2566 
กิจกรรม 
 

1. คณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง ประชุมหารือทิศทางและแนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดตั้งทีมผู้รับผิดชอบ ศึกษาความต้องการ ก ารหาทุน และการสร้าง
การตลาดที่ชัดเจนมากขึ้น 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ ให้มีศักยภาพในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งวีดีโอ ประชาสัมพันธ์ก่อนและหลังการประชุม infographic หรือ
เทคโนโลยีการถ่ายทอดที่ทันสมัย 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนทางด้าน กระบวนการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เช่น การเขียนโครงการ การขออนุมัติโครงการ และการประสานงานกั บศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง  ทันตแพทยสภา(CDEC) 

4. ให้ทีมงาน ศึกษาวิธีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานท่ีมีประสบการณ ์และให้ถอดบทเรียน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้และก าหนดวิธีการเบื้องต้น
ได้ 

5. ส ารวจความต้องการบริการวิชาการของทันตบุคลากรและทีมสุขภาพ 
6. คืนข้อมูลความต้องการบริการวิชาการให้กับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของสาขาวิชา 
7. จัดประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ  อย่างน้อย 5 ครั้ง 
8. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (ผลงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา) 

สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ หรือ โรงแรมในจังหวัดสงขลา 
 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective SO4 Smart Societal Responsibility 
เป้าประสงค์ G4.2 พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 
ตัวชี้วัด S4-2 จ านวนเครือข่ายที่ได้รบัการพัฒนาท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมการดูแลสุขภาพ(ช่องปาก)ของประชาชน (นับสะสม) 

ชื่อโครงการ P4-3 พัฒนาและขยายเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น      โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  ผศ. ทพญ. เสมอจิต พิธพรชัยกุล / ROHC และ CE staff 
เหตุผลความจ าเป็น 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับผิดชอบต่อสังคม โดยร่วมในสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน โดยหวังให้เกิดความยั่งยืนและมีความเหมาะสมกับ
บริบทท่ีหลากหลายของพื้นที่และประชาชน จึงใช้แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายทันตบุคลากรและทีมสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง ในการเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาสุขภาพ
ช่องปากของประชาชนตามบริบทของตนเอง ในขณะเดียวกัน การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดจากประสบการณ์ร่วมได้อีกทาง
หนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเป็นวงกว้าง และยกระดับการพัฒนาสุขภาพช่องปากของประชาชน ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาทั้งเชิงบุคล ากรในเครือข่าย ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป ร่วมกับการขับเคลื่อนผ่านนโยบายของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น โครงการนี้จึงเน้นพัฒนาและขยายเครือข่ายเพื่อสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากของประชาชน ให้ครอบคลุมภาคใต้ที่มากขึ้น และในระยะยาว มีการขยายไปสู่พื้นที่หรือนโยบายในวงกว้าง เพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบมากขึ้น และ
ตอบโจทย์ความหลากหลายของบริบท ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมและการท างานแบบมุ่งเป้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อขยายเครือข่ายในการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A4-3 จ านวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (นับสะสม) ปี 2565 จ านวน 40 เครือข่าย 
A4-4 ความพึงพอใจของเครือข่ายในการได้รับการพัฒนา ปี 2565 ระดับ 4.5  

ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. ความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมเครือข่ายอยู่ในระดับที่ดีมาก (อย่างน้อย 4.7 จาก 5 คะแนน)  
2. จ านวนเครือข่ายท่ีได้รับการพัฒนาท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ(ช่องปาก)ของประชาชน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 เครือข่าย 
1. จ านวนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 5 เครือขา่ย 

วิธีด าเนินการ  
 

1. พัฒนาทีมและทิศทาง 
a. ทีมงานระดับคณะ (ROHC และ CE) ร่วมกับทีมบริหาร ก าหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่าย  
b. ROHC และ CE หาภาคเีครือข่าย แกนน าท่ีส าคัญระดับนโยบาย คูค่วามร่วมมือ เพ่ือร่วมในการก าหนดทิศทางและการสนับสนุนร่วมกันในระยะยาว 
c. ROHC และ CE จดักลุม่ลักษณะเครือข่ายที่หลากหลายให้ชัดเจนตามลักษณะเป้าหมายและทิศทางที่ส าคัญ ได้แก่ เครือข่ายเด็กใตไ้ม่กินหวาน เครือข่ายการใช้ Chatbot 

ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน เครือข่ายเชิงบริหาร คณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้ 
d. ROHC และ CE ส ารวจความต้องการ ศักยภาพและจดุพัฒนาร่วมของเครือข่าย 

2. จัดหาแหล่งทุน  
a. ROHC และ CE จดัหาทุนสนบัสนนุพัฒนาเครือข่าย ท้ังจากภายในคณะและหาทุนจากแหล่งภายนอก 
b. ROHC และ CE สนับสนุนใหเ้ครือข่ายสามารถจัดหาทุนเพื่อใช้ในการด าเนินงานของเครือข่ายไดเ้อง ท้ังในลักษณะทุนภายในและภายนอกหน่วยงาน  

3. ขยายเครือข่ายและโอกาสในการเข้าถึงประชาชน 
a. สร้างความร่วมมือระดับแกนน าระดับภูมภิาค เชิงประเด็นร่วม เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายเชิงแกนน า และเพิ่มเครือข่าย 
b. ประชุมกับแกนน าของ คทสต. และระดับนโยบายในภาคใต้ ในการก าหนดประเด็นร่วม เป้าหมายร่วมในการพัฒนาเพื่อสรา้งเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 

P4-3 



c. เชิญชวนและสนับสนุนให้เครือข่ายเดิม ขยายเครือข่ายการด าเนินงาน 
d. ศึกษาความเป็นไปได้ และสร้างการเช่ือมต่อระบบโตต้อบอัตโนมัติ (Chatbot) เข้าสู่ระบบสารสนเทศของระบบสาธารณสุข/หน่วยงานเอกชน 

4. คิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 
a. ROHC และ CE ค้นหานวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชนท้ังจากภายในคณะและจากองค์ความรู้ใหม ่
b. ROHC และ CE ร่วมกับคณะสร้างนวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก (Sandbox and R & D)  

5. พัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชน 
a. จัดประชุมเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายร่วมกันออกแบบระบบการพัฒนาเครือข่าย โดยระบุเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน บทบาทหน้าที่ ผู้รับผดิชอบ และ

กระบวนการท างานด าเนินการและประเมินผลที่ชัดเจน 
b. ROHC และ CE และผู้รับผิดชอบในเครือข่าย ด าเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแนวทางที่ก าหนดร่วมกัน 
c. ROHC และ CE และทีมพัฒนา สง่เสริมศักยภาพของเครือข่ายที่ส าคัญ อาทิ ศักยภาพในการบริหารโครงการอย่างครบวงจร การน าวิชาการไปใช้ในการออกแบบและสรา้ง

นวัตกรรมด้านสุขภาพช่องปาก การจัดหาและจดัการทุน การขยายเครือข่าย การถอดบทเรียน การจัดการเรยีนรู้ และการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งภายในเครือข่ายและสู่วง
กว้าง 

d. การส่งเสริมใหเ้กิดเครือข่ายต้นแบบในลักษณะแตกต่างกันตามบริบทท่ีหลากหลาย 
e. ช่ืนชมและส่งเสริมใหเ้กิดการเรยีนรู้ในระดับกว้าง เช่น การประกวดในเวทีระดับชาติ นานาชาติ 

6. ROHC และ CE ติดตาม ประเมินผล ท้ังด้านศักยภาพของเครือข่าย ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของเครือข่าย เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงานเป็นระยะ 
7. เผยแพรผ่ลงานสู่วงกว้าง 

a. จัดประชุมหรือประสานงานกับผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย ในการส่งเสริมให้เกิดการผลักดันระบบการด าเนินงานให้เกิดผลระยะยาว อาทิ การก าหนดเป็นนโยบาย เป็นตัวช้ีวัดของ
หน่วยงาน การพัฒนาโครงการอยา่งต่อเนื่อง การเชื่อมต่อกับระบบงานโดยอัตโนมัต ิ

b. ROHC และ CE พัฒนาช่องทางการสื่อสารและเผยแพรผ่ลการด าเนนิงานไปสู่เวทีระดับชาติและวงกว้าง ผ่าน website, Facebook การประกวดและการร่วมเวทีระดับชาต ิ
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. เครือข่ายมีศักยภาพในการท างานด้านสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของประชาชนได้มากขึ้น 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีที่เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากและสุขภาพช่องปากท่ีดีขึ้น 
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเครือข่ายในการน าวิชาการไปใช้ และร่วมกันสร้างหนทางการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนร่วมกัน 

งบประมาณ 
 

งบเครือข่าย คทสต.  
1. ประชุมคณะกรรมการทันตสาธารณสุขภาคใต้ (คทสต.)   3  ครั้ง/ปี  งบด าเนินงาน  จ านวน  8,100.-บาท  ประกอบด้วย 

 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (นอกสถานท่ี)   (จ านวน 10 คน  x 35 บาท  x 2 มื้อ x 3 ครั้ง)    2,100.-บาท  
 ค่าอาหารกลางวัน (นอกสถานท่ี)  (จ านวน 10 คน  x 200 บาท  x 1 มื้อ x 3 ครั้ง)              6,000.-บาท 
จากงบเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร ์

2. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทันตสาธารณสุขภาคใต้ ประจ าปี 
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม  (5,000.-บาท x 5 คน)  รวมจ านวนเงิน  25,000.-บาท  จากงบเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์  

งบเครือข่ายไม่กินหวาน    
งบด าเนินงาน จ านวน  300,000.-บาท/ปี   จาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) 
งบพัฒนา Chatbot    
งบด าเนินงานท้ังสิ้น จ านวน  5,991,464.-บาท   ระยะเวลาด าเนินงาน 2 ปี (21 กรกฎาคม 2564 ถึง 20 พฤษภาคม 2566)   จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.) 



งบในการสร้างพ้ืนที่ต้นแบบ (ระยะเวลาด าเนินการต่อเนื่อง 3 ปี) 
งบด าเนินงาน 200,000.-บาท/ปี   สนับสนุนโดยคณะทันตแพทยศาสตร์          

ระยะเวลา มิถุนายน 2565 - ธันวาคม 2566 
กิจกรรม 
 

1. ROHC และCE ร่วมกับทีมบริหาร ก าหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่าย  
2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายและการขยายเครือข่าย 

2.1 เครือข่าย คทสต. 
2.1.1 ROHC และ CE ร่วมกับ ภาคเีครือข่าย ประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา และขับเคลื่อนการท างานร่วมกันท้ังการประชุมวิชาการ การ

จัดซื้อร่วมภาคใต้ การมอบรางวัลทันตบุคลากรดีเด่น การรับน้องและการแสดงมุทิตาจติ 
2.1.2 ROHC และ CE ร่วมกับ ภาคเีครือข่าย สืบค้นข้อมูลแหล่งทุน และสนับสนุนการขอทุนภายนอกให้กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
2.1.3 ROHC และ CE ติดตาม ประเมินผล ท้ังด้านศักยภาพของเครือข่าย ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของเครือข่าย 
2.1.4 คืนข้อมูลกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการผลักดันใหเ้กิด การก าหนดเป็นนโยบาย เป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงาน การพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง การ

เชื่อมต่อกับระบบงานโดยอัตโนมัต ิ
2.2  เครือข่ายเด็กใต้ไม่กินหวาน 

2.2.1 ประสานงานในพื้นที่ให้เกิดการด าเนินการตามแผนงาน และประสานงานกับทีมส่วนกลาง 
2.2.2 จัดประชุมทมีงานระดับจังหวัดและภาค 
2.2.3 ประสานงานให้เกิดการด าเนินการตามแผน (การติดตามการด าเนินงานในกลุ่มภาคเีครือข่ายเป้าหมายให้เป็นไปตามแผน พัฒนาให้เกดิเกิดกลไกการด าเนินงานใน

พื้นที่ การพัฒนาต้นแบบ นวัตกรรม และนโยบายสาธารณะในระดับท้องถิ่น) 
2.2.4 การรณรงค์ เผยแพร่ ให้ความรู้เพือ่ลดการบริโภคน้ าตาลร่วมกับกิจกรรมวันส าคัญอื่น ๆ  ร่วมทั้งการจัดการรณรงค์สื่อสารสาธารณะเผยแพร่ ให้ความรูเ้พื่อลดการ

บริโภคน้ าตาล 
2.2.5 ติดตามและประเมินผลลัพธ์การด าเนินงาน 
2.2.6 จัดท ารายงวด และสรุปรายงานตามผลผลิตที่ระบุ 
2.2.7 จัดท าเอกสารรายงานฉบับสมบรูณ ์

2.3 2.3 เครือข่าย Chatbot  
2.3.1 ROHC และ CE พัฒนานวัตกรรม Chatbot platform ร่วมกับเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ 
2.3.2 วิจัยและพัฒนา Chatbot platform และ Chatbot เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพช่องปาก 
2.3.3 เผยแพรผ่ลงาน ผ่านการบริการวิชาการ และกจิกรรมวิชาการอื่น ๆ 

2.4 เครือข่ายการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
2.4.1 ROHC และ CE ร่วมกับ ภาคเีครือข่าย ก าหนดกลยุทธในการสร้างเสริมสุขาภพาร่วมกัน 
2.4.2 วิจัยและพัฒนา ในพื้นที่โดยประยกุต์นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น นมโปรไบโอติก-Chatbot-สีย้อม และนวัตกรรมอื่น ๆ 
2.4.3 ประเมินผลและพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง  
2.4.4 เผยแพรผ่ลงาน ผ่านการเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับนักศึกษาและภาคเครือข่ายอื่น ๆ 

3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (ผลงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา) เผยแพรผ่ลการด าเนินงานไปสูเ่วทีระดับชาติและวงกว้างผ่าน Social media 
สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  /  พื้นที่เครอืข่ายในเขตภาคใต ้



 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective SO4 Smart Societal Responsibility  
เป้าประสงค์ G4-3 ลดความเหลื่อมล ้าของการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมของกลุม่ผู้ป่วยด้อยโอกาส 
ตัวชี้วัด S4-3 จ้านวนผู้ป่วยด้อยโอกาสทีเ่ข้ารับบริการ (คน) ปี 2565 จ้านวน 770 คน 

ชื่อโครงการ P4-4 โครงการลดความเหลื่อมล า้ของการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมของกลุ่มผู้ป่วยด้อยโอกาส 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั น      โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  กองทุนเฉลิมพระเกยีรติ ๑๐๐ ปสีมเด็จยา่ ฯ / โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ / ฝ่ายสือ่สารองค์กร 
เหตุผลความจ าเป็น 
 

ปัจจุบันนี ในภาคใต้ จังหวัดสงขลาและใกล้เคียงยังมีผู้ป่วยทันตกรรมที่จ้าเป็นต้องได้รับการดูแลที่ซับซ้อนอยู่มากมายหลายกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยใบหน้า
ประดิษฐ์ ผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางระบบ  ผู้ป่วยพิการ  และอีกจ้านวนหนึ่งเป็นผู้ป่วยทันตกรรมที่ขาดโอกาสเข้าถึงบริการซึ่งมีอยุ่เป็นจ้านวนมาก ขณะเดียวกันในระบบการเรียนรู้ใน
คลินิกของนักศึกษาทันตแพทย์ก็มีความจ้าเป็นจะต้องมีผู้ป่วยทันตกรรมเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลไกส้าคัญในการเรียนรู้เช่นกัน  เพื่อให้ผู้ป่ วยที่ขาดโอกาสการเข้าถึงบริการได้มีโอกาส
เพิ่มมากขึ น ในขณะเดียวกันเพื่อให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้  จึงได้สนับสนุนให้เกิดโครงการลดความเหลื่อมล ้า ของการเข้ารับบริการทันตกรรมของกลุ่มผู้ป่วยด้อย
โอกาส โดยมุ่งเน้นการจัดหารายได้เข้าสู่กองทุนฯ และการจัดการรายได้เพื่อดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสให้เหมาะสม  

วัตถุประสงค์ ใหผู้้ป่วยด้อยโอกาส ผู้พิการที่ต้องการการดูแลที่มีความซับซ้อน หรือขาดโอกาสในการรับบริการทางทันตกรรม ได้รับบริการภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ 
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A4-5 จ้านวนเงินเข้ากองทุนแต่ละปี ปี 2565 5 ล้านบาท 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ  
เป้าหมาย 
 

1. มีผู้เข้ารับบริการทันตกรรม ผูป้่วยด้อยโอกาสในแง่มุมต่าง ๆ เพิ่มขึ น 
2. มีเงินบริจาคเข้าสู่กองทุนฯ เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาส 

ตัวชี้วัด 
 

1. จ้านวนผู้เข้ารับบริการทันตกรรมทีเ่ป็นผู้ป่วยด้อยโอกาส เพิ่มขึ นประมาณร้อยละ 5 (ฐานปี 2564 735 คน ตัวชี วัด 2565 คือ 770 คน) 
2. มีเงินบริจาคเข้าสู่กองทุนฯ เพิ่มขึ นอย่างน้อยปีละ 500,000 บาท หรืออย่างน้อยร้อยละ 5 

วิธีด าเนินการ  
 

1. ปรับปรุงทีมท้างานให้มีความเช่ือมโยงของข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดหาทุน และจัดการทุนให้เหมาะสม  
2. พัฒนาศักยภาพทีมงานในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด การสื่อสาร และการบริหารกองทุนฯอย่างเปน็ระบบ 
3. สร้าง Branding กองทุนฯ เพื่อให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทางสังคม และเป็นทีส่นใจในการบรจิาค 
4. จัดกิจกรรมหาเงินเข้ากองทุนสมเด็จย่าเพื่อสนบัสนุนการรับบริการของผู้ป่วยด้อยโอกาส 
5. สร้างระบบช่องทางการบริจาคที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย หลากช่องทาง ท้าให้เกิดการบริจาคได้ทั งปี 
6. สร้างช่องทางการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมส้าหรับผู้ป่วยด้อยโอกาสให้หลากหลาย และสะดวกต่อการเข้าถึง 
7. ปรับปรุงระบบการดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสให้สอดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับเป้าหมายของกองทุนฯ และผู้บรจิาค 
8. ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ผู้ด้อยโอกาสด้านต่าง ๆ ได้รับบริการทันตกรรมภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ เอื อให้ลดความเหลือ่มล ้าทางสังคมมากขึ น 
2. นักศึกษาทันตแพทย์มีโอกาสไดเ้รยีนรู้การปฏิบัติงานทันตกรรมในคลินิกมากขึ นหลากหลายขึ น 
3. คณะทันตแพทยศาสตร์ มีชื่อเสยีง ได้รับการยอมรับในการเป็นที่พ่ึงของสังคม 

งบประมาณ 5 ล้านบาท (แจกแจงรายละเอียดด้วยค่ะ) 
ระยะเวลา ปี 2565 

P4-4 



กิจกรรม 
 

1. สร้าง Branding กองทุนฯ เพื่อสง่เสริมการรับรู้ สร้างกระแสสร้างเครือข่ายในการสื่อสารใหเ้กิดการรู้จกักองทุนฯ อย่างกว้างขวาง ต่อเนื่อง  
2. รณรงค์การบรจิาคหลากหลายรูปแบบ ให้เข้าถึงหลายกลุม่เป้าหมาย เช่น การจัดวิ่ง การทอดผา้ป่า กระปุกออมสิน เป็นต้น 
3. หาเครือข่ายผู้บรจิาครายใหม่ ดูแลผู้บริจาครายเก่า และร่วมมือกับพันธมิตรและเครือข่ายระดับประเทศ ทั งเชิงการสื่อสาร การสรา้ง CSR 
4. พัฒนาการด้าเนินงาน SMART DENT SHOP เพื่อสร้างความรูจ้ักและสร้างรายไดด้้วยตัวเองได้ 
5. ปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงบริการทันตกรรมแกผู่้ด้อยโอกาส ให้มีความหลากหลาย ทั งในระบบ online application, สายตรงเข้ากองทุน และจากระบบบริการทันตกรรมใน

คณะ 
6. ด้าเนินการดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสอย่างเป็นระบบ 

สถานที ่
 

การให้บริการทันตกรรมใน รพ.ทันตกรรม 
การด้าเนินงานทาง Online เพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ์

 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective SO5 Smart Administration 
เป้าประสงค์ G5-2 องค์กรที่มีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด S5-3 ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) เป้าหมายปี 2565 10 ล้านบาท 

ชื่อโครงการ P5-2 โครงการจัดท าบัญชีต้นทุน ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2564  
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  หน่วยคลัง 
เหตุผลความจ าเป็น การบริหารจัดการต้นทุนทางการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้ในการประกอบการตดัสินใจ ในการบริหารต้นทุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  

2. เพื่อการพัฒนาศักยภาพในสถานศกึษาจะมุ่งเน้นการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อค านวณหาต้นทุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรีรายปี พร้อมค านวณค่าใช้จ่ายต่อคน 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A5-2 ร้อยละต้นทุนท่ีลดลง เป้าหมายปี 2565 ร้อยละ 2 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ มีต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
วิธีด าเนินการ  ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

การบริหารจัดการต้นทุนทางการศกึษาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพทางการศึกษา เพื่อให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงทรัพยากรบุคคลเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสดุ มีความคุม้ค่า และมีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ 
 

จ านวน 14,720 บาท 
ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2565 จ านวน 4 คน (วันท าการ 10 วัน * 200 วันหยุดท าการ จ านวน 4 วัน * 420 บาท) 

ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565  
กิจกรรม รวบรวมข้อมลูประกอบ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลหน่วยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 

P5-2 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective SO5 Smart Administration 
เป้าประสงค์ G5-2 องค์กรที่มีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัดกลยุทธ ์ S5-3 ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) เป้าหมาย ปี 2565 10 ล้านบาท 

ชื่อโครงการ P5-3 โครงการจัดท าบัญชีต้นทุนดา้นการศึกษาระดับหลังปริญญา ปกีารศึกษา 2564  
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  หน่วยคลัง 
เหตุผลความจ าเป็น การบริหารจัดการต้นทุนทางการศึกษาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้ในการประกอบการตดัสินใจ ในการบริหารต้นทุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับหลังปรญิญา 

2. เพื่อการพัฒนาศักยภาพในสถานศกึษาจะมุ่งเน้นการใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อค านวณหาต้นทุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาระดับหลังปริญญารายปี พร้อมค านวณค่าใช้จ่ายต่อคน 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A5-2 ร้อยละต้นทุนท่ีลดลง ปี 2565 ร้อยละ 2 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ มีต้นทุนต่อหน่วยนักศึกษาหลังปรญิญา 
วิธีด าเนินการ  ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท ารายงาน 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

การบริหารจัดการต้นทุนทางการศกึษาเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพทางการศึกษา เพื่อให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ ของคณะฯ รวมถึงทรัพยากรบุคคลเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสดุ มีความคุม้ค่า และมีความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 

งบประมาณ จ านวน 14,720 บาท 
ค่าล่วงเวลา เดือนกันยายน 2565 จ านวน 4 คน (วันท าการ 10 วัน * 200 วันหยุดท าการ จ านวน 4 วัน * 420 บาท) 

ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565  
กิจกรรม รวบรวมข้อมลูประกอบ การวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลหน่วยของนักศึกษาระดับหลังปรญิญา  
สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

 

P5-3 





แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective SO5 Smart Administration 
เป้าประสงค์ G5-2 องค์กรที่มีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด S5-3 ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) ปี 2565 10 ล้านบาท 

ชื่อโครงการ P5-5 พัฒนาการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง (วัสดสุิ้นเปลือง) 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น     โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  หน่วยพัสด ุ
เหตุผลความจ าเป็น การบริหารจัดการและควบคุมวัสดุคงคลังให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการวัสดุ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารวัสดุในคลังพัสด ุ

2. เพื่อลดปริมาณการส ารองวัสดคุงคลัง  
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A5-2 ร้อยละต้นทุนท่ีลดลง ร้อยละ 2 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ ร้อยละของวัสดุคงคลังท่ีลดลง ร้อยละ 10 
วิธีด าเนินการ  จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูล และจัดท ารายงานสรุปผล 

- ศึกษาสภาพปัจจุบัน/วิธีการด าเนนิงานในปัจจุบัน  พฤษภาคม 2565 
- รวบรวมขรวบรวมข้อมลู ชนิดและจ านวนวัสดสุิ้นเปลืองในคลังพัสดุ ปริมาณการใช้ และมูลค่ารายเดือน  มิถุนายน - กรกฎาคม 2565 
- จัดล าดับความส าคัญของวัสดุโดยใช้วิธีการวิเคราะหแ์บบ ABC (ABC Analysis) กรกฎาคม – สิงหาคม 2565 
- ปริมาณความต้องการใช้วัสดุเพื่อน ามาวางแผนและก าหนดนโยบายการบริหารวัสดุคงคลังท่ีเหมาะสม กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 
- วิเคราะห์และจัดท าแนวทางการบริหารวสัดุคงคลังที่เหมาะสม สิงหาคม - กันยายน 2565 
- สรุปผลการด าเนินงาน กันยายน 2565 

ประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อสามารถวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงน าผลการวิเคราะห์มาใช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการวัสดุคงคลัง 
งบประมาณ 6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) 
ระยะเวลา เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2565  
กิจกรรม รวบรวมข้อมลูประกอบการวิเคราะห์และจัดท าแนวทางการบริหารวสัดุคงคลังท่ีเหมาะสม  
สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
ตอบสนองต่อ 

Strategic Objective SO5 Smart Administration 
เป้าประสงค์ G5-2 องค์กรที่มีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด S5-3 ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) เป้าหมายปี 2565 จ านวน 10 ล้านบาท 

ชื่อโครงการ P5-6 โครงการเครื่องพิมพ์รวมศูนย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น      โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และหนว่ยพัสด ุ
เหตุผลความจ าเป็น 
 

ด้วยงบประมาณด าเนินการในส่วนของการจัดซื้อหมึกพิมพ์สี และขาว-ด า ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงรักษา หรือการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่
เสื่อมสภาพตามการใช้งาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นตามอายุการใช้งานของครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถควบคุมได้นั้น ซึ่งคณะฯ ได้ก าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติการให้บริการเครื่องพิมพ์เอกสารประจ าหน่วยงาน และสาขาวิชาต่าง ๆ จากเดิมติดตั้ง เครื่องพิมพ์ประจ าหน่วยงาน เป็นแบบ
เครื่องพิมพ์รวมศูนย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง หรือการจัดหาเครื่องพิมพ์ทดแทน ตลอดจนลดปริมาณการใช้ทรัพยากร  ต่าง ๆ ภายในคณะฯ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ การ
ติดตั้งจุดเช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยการเช่าเครื่องพิมพ์ พร้อมก าหนดจุดติดตั้งใช้งานประจ า โดยบริษัทผู้ให้เช่าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบหมึกพิมพ์สี ขาว-ด า ตลอดจนการซ่อมและบ ารุงรักษาระหว่างการใช้งาน อีกทั้งคณะฯ สามารถบริหารจัดการปริมาณการพิมพ์เอกสารเป็นรายบุคคล หรือหน่วยงาน 
โดยการก าหนดโควตาการพิมพ์ 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อควบคุมและลดการใช้กระดาษในส านักงานและสาขาวิชา 
2. เพื่อปลูกจิตส านึกในการใช้วัสดุอุปกรณส์ านักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อลดการใช้วัดสุที่ผลิตจากธรรมชาติ (ลดโลกร้อน)  
4. เพื่อรณรงค์ให้การควบคุมปริมาณการใช้กระดาษมผีลอย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืน 

ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A5-2 ร้อยละต้นทุนท่ีลดลง เป้าหมายปี 2565 ร้อยละ 2 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 
 

1. ระดับความส าเร็จในการควบคุมและลดการใช้กระดาษในส านักงานและสาขาวิชา 
2. ระดับความส าเร็จในการควบคุมและลดการใช้หมึกพิมพส์ี ขาว -ด า ของส านักงานและสาขาวิชา  
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ 

วิธีด าเนินการ  *รายละเอียดเพ่ิมเติมแนบท้ายตาราง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา/ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องพิมพ์ ตลับหมึกและค่าซ่อมเครื่อง การติดตั้งจุดเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
2. ลดการท างานของเจ้าหนา้ที่พัสดเุรื่องการจัดการครภุัณฑ์ การจัดหาเครื่องพิมพ์และตลับหมึก การซ่อม และการจัดการซากครุภณัฑ์ 
3. สามารถตรวจสอบรายงานการพิมพ์และควบคุมรายจ่ายในแต่ละเดือน 
4. สะดวกและง่ายต่อการบรหิารจดัการเครื่องพิมพ์ ในภาพรวม  

งบประมาณ 
 

ค่าใช้จ่าย รายละเอียด รวมเงิน 
ค่าเช่ารายเดือน (3,370.50x12x3จุด = 121,338.-) 

)เครื่องละ , 370.50 /เดือน *  12 เดือน  *3 เครื่อง 
121,338.- บาท 

*ประมาณการคา่ใช้จ่ายต่อปี (สัญญาเช่า 4 ปี) 
ค่ามิเตอร์ส ี แผ่นละ 2. 90 บาท  ค านวณตามมิเตอร์ที่ใช้งานจริง 
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ค่ามิเตอร์ ขาว -ด า  แผ่นละ 0. 29 สตางค์  ค านวณตามมิเตอร์ที่ใช้งานจริง 
ระยะเวลา มีนาคม – ธันวาคม 2565 
กิจกรรม 
 

 การเบิกจ่ายค่าเช่าเคร่ืองพิมพ์ และ ค่ามิเตอร์ มอบหมายให้หน่วยงานต่อไปนี้ 
เคร่ืองพิมพ์ประจ าจุดใช้งาน ค่าเช่ารายเดือน ค่ามิเตอร์รายเดือน การเบิกกระดาษประจ าจุดใช้งาน 

ระยะที่ 1 (มี.ค. - ส.ค. 2565) 
ส านักงาน ร.พ. ทันตกรรม ช้ัน 2 อาคาร 2 

ฝ่ายสนบัสนุนงานบริการการรักษา อ านวยการและธุรการโรงพยาบาล 

ระยะที่ 2 (มิ.ย. - ธ.ค. 2565) 
ช้ัน 3 อาคาร 3 (ทางเดินทิศะวันออก) 

หน่วยคลัง 

ระยะที่ 3 (ส.ค. - ธ.ค. 2565) 
งานเทคโนโลยีฯ ช้ัน 5 อาคาร 3 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  การจัดการเคร่ืองพิมพ์ (เรียกคืน)  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานรายละเอียดเครื่องพิมพ์ที่เรียกคนื ไปยังหน่วยพัสดุ และ หน่วยงานเจ้าของเครื่อง เพื่อด าเนินการดังต่อไปน้ี  

 - ส ารองใช้งาน  
 - แทงเสื่อมสภาพ  
 - ขายทอดตลาด/บรจิาค  

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการดงัต่อไปนี้  
หน่วยงาน ขั้นตอนการด าเนินการ 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานรายละเอียดเครื่องพิมพ์ท่ีเรียกคืน => น  .พัสดุ และหน่วยงานเจ้าของเครื่องพิมพ์ )เรียกคืน(  
หน่วยงานเจ้าของเครื่องพิมพ์ )เรียกคืน(  ด าเนินการแจ้งซ่อม => งานเทคโนโลยี รายงานผลการซ่อม => หน่วยงาน แทงเสื่อมสภาพ พร้อมคืนซากครุภณัฑ์ยัง => น  .พัสดุ  
หน่วยพัสด ุ จัดเตรียมสถานท่ีจัดเก็บซากครภุณัฑ์ /ครุภณัฑ์ที่หมดความจ าเป็นใช้งาน ด าเนินการแทงเสื่อมสภาพ/จ าหน่ายซากตามระเบียบพสัดุ  
 การจัดหา/เบิก หมึกและกระดาษส าหรับหน่วยงาน 

1. ปริมาณการเบิกกระดาษจากคลังพัสดุลดน้อยลง พร้อมท้ังหน่วยพัสดุควบคุมการเบิก  กระดาษโดยการจ ากัดจ านวนการเบิกรายหน่วยงาน/สาขาวิชา พร้อมแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบ  

2. ปริมาณการเบิก/จดัหาหมึกสี และขาว-ด า ลดน้อยลง พร้อมทั้งหน่วยพัสดุควบคมุการเบิกโดยการจ ากดัจ านวนการเบิกรายหน่วยงาน/สาขาวิชา พร้อมแจ้งหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทราบ  

สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร ์
 
 

  



P 5 _ 6  โ ค ร ง ก า ร ร ว ม ศู น ย์ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์        ห น้ า  1 | 5 

 

 

*วิธีด าเนินงาน/กิจกรรม 
ต าแหน่ง
ติดต้ัง 

รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ 2565 ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะที่ 1  ประสานบริษัทของเครื่อง
ทดสอบ  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน
เทคโนโลยีฯ 

ส านักงาน  
ร.พ. ทันตก
รรม 

เช่าเครื่องพิมพ์ ตามระเบยีบ
พัสด ุ

          

อาคาร 2 ช้ัน 
2  

เตรียมพร้อม Network ก าหนด 
IP Printer 

          

บริษัทส่งเครื่องพิมพ์เพื่อ
ทดสอบใช้งาน 

          

ประสานงานกับบริษัทติดตั้ง 
Server ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 

          

ขอรายชื่อ / Card number 
หน่วยงาน ผู้ใช้งาน printer ใน
คณะ 

          

Add User / Card number 
/Group ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 

          

ทดสอบ ใช้งานระบบ Print 
copy Scan 

          

ประกาศใช้งานเครื่องพิมพ์
ระบบรวมศูนย ์

          

ดู Report ใช้งาน ตาม
หน่วยงาน  
ตามผู้ใช้งานรายเดือน รายป ี

          

ติดตั้ง Printer ตามต าแหน่งใช้
งาน 

          

ติดตั้ง Driver Printer ตาม
เครื่องผู้ใช้งาน  

          

ท าคู่มือแนะน าการใช้งานPrint 
/ Scan / Copy 

          

แจ้งเรื่องการเตมิกระดาษ 
เปลี่ยนหมึก การแจ้งปัญหา  

          

เริ่มใช้งานจริง แก้ปัญหา ใช้งาน
จนเสถียร 

          

ด าเนินการกับเครื่องพิมพ์เดิมที่
ใช้งาน 

          งาน
เทคโนโลยีฯ 
+ น. พัสดุ + 
หน่วยงาน
ภายใน
คณะฯ 

ค่อยๆ เสื่อมสภาพ ค่าซ่อมเกิน 
10% ไม่ซ่อม ไม่เบิกหมึก 
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ต าแหน่ง
ติดต้ัง 

รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ 2565 ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะที่ 2 ประสานบริษัทของเครื่อง
ทดสอบ  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน
เทคโนโลยีฯ 

ช้ัน 3 
(ทางเดิน) 

เช่าเครื่องพิมพ์ ตามระเบยีบ
พัสด ุ

          

อาคาร 3 
ช้ัน 3  

เตรียมพร้อม Network ก าหนด 
IP Printer 

          

บริษัทส่งเครื่องพิมพ์เพื่อ
ทดสอบใช้งาน 

          

ประสานงานกับบริษัทติดตั้ง 
Server ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 

          

ขอรายชื่อ / Card number 
หน่วยงาน ผู้ใช้งาน printer ใน
คณะ 

          

Add User / Card number 
/Group ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 

          

ทดสอบ ใช้งานระบบ Print 
copy Scan 

          

ประกาศใช้งานเครื่องพิมพ์
ระบบรวมศูนย ์

          

ดู Report ใช้งาน ตาม
หน่วยงาน  
ตามผู้ใช้งานรายเดือน รายป ี

          

ติดตั้ง Printer ตามต าแหน่งใช้
งาน 

          

ติดตั้ง Driver Printer ตาม
เครื่องผู้ใช้งาน  

          

ท าคู่มือแนะน าการใช้งานPrint 
/ Scan / Copy 

          

แจ้งเรื่องการเตมิกระดาษ 
เปลี่ยนหมึก การแจ้งปัญหา  

          

เริ่มใช้งานจริง แก้ปัญหา ใช้งาน
จนเสถียร 

          

ด าเนินการกับเครื่องพิมพ์เดิมที่
ใช้งาน 

          งาน
เทคโนโลยีฯ 
+ น. พัสดุ + 
หน่วยงาน
ภายใน
คณะฯ 

ค่อยๆ เสื่อมสภาพ ค่าซ่อมเกิน 
10% ไม่ซ่อม ไม่เบิกหมึก 
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ต าแหน่ง
ติดต้ัง 

รายละเอียด ระยะเวลาด าเนินการ 2565 ผู้รับผิดชอบ 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ระยะที่ 3 ประสานบริษัทของเครื่อง
ทดสอบ  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งาน
เทคโนโลยีฯ 

งาน
เทคโนโลยีฯ 

เช่าเครื่องพิมพ์ ตามระเบยีบ
พัสด ุ

          

อาคาร 3 ช้ัน 
5  

เตรียมพร้อม Network ก าหนด 
IP Printer 

          

บริษัทส่งเครื่องพิมพ์เพื่อ
ทดสอบใช้งาน 

          

ประสานงานกับบริษัทติดตั้ง 
Server ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ 

          

ขอรายชื่อ / Card number 
หน่วยงาน ผู้ใช้งาน printer ใน
คณะ 

          

Add User / Card number 
/Group ผู้ใช้เข้าสู่ระบบ 

          

ทดสอบ ใช้งานระบบ Print 
copy Scan 

          

ประกาศใช้งานเครื่องพิมพ์
ระบบรวมศูนย ์

          

ดู Report ใช้งาน ตาม
หน่วยงาน  
ตามผู้ใช้งานรายเดือน รายป ี

          

ติดตั้ง Printer ตามต าแหน่งใช้
งาน 

          

ติดตั้ง Driver Printer ตาม
เครื่องผู้ใช้งาน  

          

ท าคู่มือแนะน าการใช้งานPrint 
/ Scan / Copy 

          

แจ้งเรื่องการเตมิกระดาษ 
เปลี่ยนหมึก การแจ้งปัญหา  

          

เริ่มใช้งานจริง แก้ปัญหา ใช้งาน
จนเสถียร 

          

ด าเนินการกับเครื่องพิมพ์เดิมที่
ใช้งาน 

          งาน
เทคโนโลยีฯ 
+ น. พัสดุ + 
หน่วยงาน
ภายใน
คณะฯ 

ค่อยๆ เสื่อมสภาพ ค่าซ่อมเกิน 
10% ไม่ซ่อม ไม่เบิกหมึก 

          

 
----------------------------------------- 



แบบสรุปโครงการแบบย่อ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ตอบสนองต่อ 
Strategic Objective SO5 Smart Administration 
เป้าประสงค์ G5-2 องค์กรที่มีความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน 
ตัวชี้วัด S5-3 ก าไรสุทธิ (ล้านบาท)  ปีงบประมาณ 2565 เป้าหมาย 10 ล้าน  ปีงบประมาณ 2566 เป้าหมาย 15 ล้าน 

ชื่อโครงการ P5-7 โครงการระบบบริหารจัดการพัสดุ ครุภณัฑ์ที่มีประสิทธิภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการระยะสั้น      โครงการระยะยาว 
ผู้รับผิดชอบ  หน่วยพัสดุ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
เหตุผลความจ าเป็น การบริหารจัดการพัสดุ ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลูด้านงานพัสดุ และน าระบบสารสนเทศมาใช้ในงานบริหารพัสดไุด้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัดระดับแผนปฏิบัติการ A5-2 ร้อยละต้นทุนท่ีลดลง ปีงบประมาณ 2565 เป้าหมาย ร้อยละ 2 ปีงบประมาณ 2566 เป้าหมายร ร้อยละ 3 
ตัวชี้วัดระดับโครงการ 1. ระดับความส าเร็จในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการพัสดุ 100% 

2. ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบมากกว่า 80% 
วิธีด าเนินการ  ประชุมผูเ้กี่ยวข้อง จัดท ารายงาน รวบรวม และสรุปข้อมูล 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1. สามารถน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการครภุัณฑไ์ด้อย่างมีระบบ 
2. สามารถจัดเก็บ และรวบรวมข้อมลูครภุัณฑไ์ด้ถูกต้อง และครบถ้วน 

งบประมาณ 
 

จ านวน 56,700.- บาท  (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ค่าลวงเวลา  ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 12,600 บาท 
  ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 44,100 บาท 

ระยะเวลา มิถุนายน 2565 – พฤศจิกายน 2566 
กิจกรรม 1. จัดส่งรายงานการตรวจสอบพสัดุ (หน่วยงานตรวจสอบและส่งรายงาน) มิถุนายน - ตุลาคม 2565 

2. ค านวณค่าเสื่อมราคาครุภณัฑ์ ตลุาคม 2565 
3. รวบรวม และสรุปข้อมูลรายการครุภัณฑ์ที่ผ่านการส ารวจจากหน่วยงานและแบ่งประเภทรายการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565 
4. พัสดุจัดการข้อมูลครุภณัฑ์ใหเ้ป็นปัจจุบัน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 
5. ทวนสอบทะเบียนพัสดุ และเตรียมน าเข้าระบบ ERP มีนาคม – เมษายน 2566 
6. บริษัทรับเหมาท าระบบฐานข้อมูล มีนาคม - เมษายน 2566 
7. ทดสอบระบบการใช้งาน (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการจดัท าระบบของบริษัท) 
8. สรุปผลการด าเนินงาน  (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการจัดท าระบบของบรษิัท) 

สถานที ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   
 

 

P5-7 



คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ
เว็บไซต์: HTTPS://WWW.DENT.PSU.AC.TH/UNIT/PLAN/

โทร : 7523

แผนยุ  ทธศาสตร  ์
2565-2571


