
 

    คู่มอืและคําแนะนําเบื�องตน้   
 สําหรบับคุลากรใหม ่ 

   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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      เกี�ยวกับคณะเกี�ยวกับคณะ
             

                     คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน กอต้ังตามประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา 

 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานทันตแพทยศาสตร แหงท่ี 4 ของ

ประเทศไทยและเปนแหงแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดมุงหมายท่ีจะผลิตบัณฑิต เพ่ือแกปญหาดานทันต

สาธารณสุขแกประชาชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนคณะวิชาหน่ึงในศูนยวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ คณะฯ 

มีความมุงม่ันในการผลิตบัณฑิตท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา การฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง

การพัฒนางานวิจัยเพ่ือบูรณาการสูการสรางองคความรูและนวัตกรรม พัฒนาดานการใหบริการวิชาชีพ และบริการ

วิชาการเพ่ือตอบสนองตอการแกปญหาสุขภาพชองปาก อยางเปนองครวมในชุมชนและสังคม และคณะฯ ยังไดจัดต้ัง

โรงพยาบาลทันตกรรมเพ่ือทําหนาท่ีใหบริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมแกประชาชนท่ัวไปอีกดวย



วิสัยทัศน 

 โรงเรียนทันตแพทยท่ีดีท่ีสุดสําหรับทุกคน  

A Great Dental School for All”

 (เปาหมายบรรลุวิสัยทัศน ในป พ.ศ. 2567)

 

พันธกิจ

1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานวิชาชีพ  

2) สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ

    ระดับนานาชาติเพ่ือรับใชสังคม

3) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม

4) การบริการรักษาทางทันตกรรมข้ันสูงภายใตมาตรฐานคุณภาพ

วัฒนธรรมองคกร  “STAR”

 

S = Service-mind การบริการดวยใจ

T = Teamwork การทํางานเปนทีมและการมีสวนรวมของทุกคน

A = Adaptability การปรับตัวใหทันการเปล่ียนแปลง 

R = Responsibility ความรับผิดชอบ

 

                คานิยม : “S M I L E”

 S = Social Devotion           การอุทิศเพ่ือสังคม

 M = Management by fact   การบริหารจัดการดวยขอมูลจริง

 I =  Innovation focus         มุงเนนนวัตกรรม

 L = Life-long learning       เรียนรูตลอดชีวิต

 E = Excellent service for all   การใหบริการท่ีเปนเลิศ

                                         สําหรับทุกคน



                    เอกลักษณ 

          คณะทันตแพทยศาสตร

แหงภาคอีสานท่ีเช่ียวชาญโรคชองปาก

วันสถาปนา

 

คณะทันตแพทยศาสตร  

  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522    

สีประจําคณะ 

 

สีมวง  = เปนสีของดอกบัว

         สุทธาสิโนบล

 

                  อัตลักษณ  

 “บัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ

พรอมทํางาน (Ready to Work)”



โดยไดกําหนดยุทธศาสตรบริหารงานคณะฯ ออกเปน 6 กลยุทธ ดังน้ี

 กลยุทธท่ี 1. ความเปนเลิศดานการศึกษา พัฒนาบัณฑิตใหพรอมรับใชสังคม 

 กลยุทธท่ี 2. ความเปนเลิศดานงานวิจัยและนวัตกรรม

 กลยุทธท่ี 3. ความเปนเลิศดานการบริการวิชาชีพ

 กลยุทธท่ี 4. พัฒนาสูคณะทันตแพทยศาสตรดิจิทัล

 กลยุทธท่ี 5. การบริหารจัดการองคกร เพ่ืองานเห็นผล คนเปนสุข

 กลยุทธท่ี 6. พัฒนาสูความเปนสากล

แผนยุทธศาสตรแผนยุทธศาสตร

  

  (STRATEGIC PLAN)(STRATEGIC PLAN)

  

  





รศ.ดร.ทพญวรานุช  ปติพัฒน
คณบดี





รศ.เพ็ญศร ี โพธิภักดี
หัวหน้าแขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก

รศ.ดุษฎ ี หอมดี
หัวหน้าแขนงวิชาปริทันตวิทยา

รศ.เข็มพร กิจสหวงศ์
แขนงวิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก

ผศ.สุบิน พัวศิริ
แขนงวิชาทันตสาธารณสุข



มารายงานตัวเขาปฏิบัติงาน ท่ีหนวยทรัพยากรบบุคคลฯ คณะทันตแพทยศาสตร

ไดรับการแนะนําใหรูจักผูบริหาร/หัวหนาหนวยงานท่ีสังกัด และเพ่ือนรวมงาน

หนวยส่ือสารองคกรถายภาพ เพ่ือทําโปสเตอรประชาสัมพันธแนะนําบุคลากรใหม

ทําสัญญาจาง/ขอตกลงการปฏิบัติงาน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1.

2.

3.

4.

       ท่ีหนวยทรัพยากรบุคคลฯ คณะทันตแพทยศาสตร

    5. ไดรับการปฐมนิเทศบุคลากรใหม จากหัวหนาหนวยงานหรือรองคณบดีฝายท่ีเก่ียวของ

        (แบบทางการ/ไมเปนทางการเพ่ือแนะนําใหบุคลากรใหมไดรูจักกับสภาพแวดลอมตางๆ 

        ภายในหนวยงานท้ังเปนบุคลากรผูรวมงาน สายงาน ภาระหนาท่ี  อุปกรณและเคร่ืองมือ

        ในการปฏิบัติงาน เชน การแนะนําใหรูจักกับสถานท่ีทํางาน สภาพงาน หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

        ระเบียบ/แนวปฏิบัติตางๆ ท่ีควรทราบ ใหคําปรึกษาแนะนําในการทํางาน และแนะนํา

        ใหรูจักบุคคลตางๆ ท่ีทํางานเก่ียวของดวย ท้ังน้ี เพ่ือใหบุคลากรใหมไดปรับตัวใหเขากับสังคม    

        (socialization) ของหนวยงานไดอยางรวดเร็ว สรางความคุนเคยและตอนรับดวยมิตรภาพ 

        เพ่ือลดความเครียดตางๆ อันอาจจะเกิดข้ึน

    6.  ไดรับเงินเดือน/คาจาง (เปนรายเดือน) และคาตอบแทน ตามตําแหนงงานท่ีบรรจุ

    7.  ไดรับการประเมินการทดลองปฏิบัติงานรอบ 3- 6 เดือน แรกเขาปฏิบัติงาน 

        จากหัวหนาหนวยงานหรือรองคณบดีฝายท่ีเก่ียวของ 



1. พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ

2. พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน

3. ลูกจางของมหาวิทยาลัย (ลูกจางช่ัวคราว)









  การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน

      คณะทันตแพทยศาสตร  ไดตระหนักและใหความสําคัญ  การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยราชการ  แ

ดานหลังบัตรพนักงาน



      สวัสดิการ  หมายถึง  ประโยชนเก้ือกูลท่ีพนักงานมหาวิทยาลัยได รับจาก มหาวิทยาลัยขอนแกน นอกเหนือจากเงินเดือนหรือคาตอบ

แทนอ่ืนๆ เพ่ือใหพนักงานไดรับ ความสะดวกสบายในการทํางาน  มีความม่ันคงในอาชีพ และมีหลักประกันท่ีแนนอนในการดํารงชีวิต 

 มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงมีนโยบายในการจัดสวัสดิการใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย  เพ่ือใหพนักงานมหาวิทยาลัย มีขวัญและกําลังใจ

ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

1. กองทุนประกันสังคม 

2. กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับบุคลากร 

3. สวัสดิการบานพักมหาวิทยาลัยขอนแกน  (กลุม ก) 

4. กองทุนสงเสริมการใชคอมพิวเตอร 

5. กองทุนพัฒนาและสงเสริมทางดานวิชาการสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

  (ประเภทท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ) 

6. ทุนการศึกษาบุตรสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

7. สวัสดิการเงินกูเพ่ือเคหะสงเคราะห มหาวิทยาลัยขอนแกน (ประเภทมีเงินฝากผูกพัน) 

8. กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยขอนแกน 

9. การฌาปนกิจสงเคราะห มหาวิทยาลัยขอนแกน 

10. กองทุนสวัสดิการสงเคราะหบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

11. การประกันชีวิตกลุมของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

12. สวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดรวมกับสํานักงาน  สกสค. จังหวัดขอนแกน 

13. สวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน จัดรวมกับธนาคารออมสิน



เงินคาตอบแทน พ.ต.ส.  จากงบประมาณเงินรายไดคณะฯ

เงินคาตอบแทนพิเศษแกเจาหนาท่ีคณะทันตแพทยศาสตร

เงินชวยเหลือสวัสดิการคาเชาท่ีพักอาศัยของอาจารยใหม (เปนเวลา 5 ปแรก)

สวัสดิการบานพักอาศัย / แฟลตศูนยแพทย  สําหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร

สวัสดิการท่ีจอดรถยนต / จักรยานต  สําหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร

สวัสดิการชวยเหลือดานการรักษาทางทันตกรรม  สําหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร

จัดสรรงบพัฒนาบุคลากรของฝายตางๆ  เพ่ือเปนสวัสดิการในการเขารวมอบรมพัฒนาสมรรถภาพ ความรู ความสามารถ

 นอกจากบุคลากรจะไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการจากมหาวิทยาลัยแลว  คณะทันตแพทยศาสตรยังจัดสวัสดิการและประโยชน

เก้ือกลู  สําหรับบุคลาของคณะฯ  อาทิเชน

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

       ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในดานตางๆ

     8. เงินทุนสนับสนุนการทําวิจัยสถาบัน  หรือสรางผลงานนวัฒกรรม /R to R

     9. เงินทุนการศึกษาตอระดับ ป.ตรี โท เอก ท้ังในประเทศ และตางประเทศ

    10.  เงินทุนสําหรับการทําวิจัย คาตอบแทนผลงานตีพิมพ เผยแพร และผลงานจดสิทธิบัตร

    11. เงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาวิชาการ สําหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร

    12. เงินกองทุนสนับสนุนการไปประชุมวิชาการในทวีปเอเชีย



13. เงินกองทุนสนับสนุนการไปประชุมวิชาการไปนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ ในตางประเทศ 

    (จากเงินกองทุนทันตแพทยผูผิดสัญญาฯ)

14. เงินสนับสนุนการไปประชุม /อบรม/พัฒนาทางวิชาการ ประจําป (เงินโควตา)

15. เงินทุนสนับสนุนคาการตีพิมพตํารา / หนังสือ เงินตอบแทนเพ่ิม (top up) ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติ

16. กองทุนเงินสวัสดิการชวยเหลือสําหรับลูกจางช่ัวคราว  คณะทันตแพทยศาสตร

17. สวัสดิการชวยเหลืองานศพ พวงหรีด และเงินทําบุญรวมเปนเจาภาพงานศพ

18. วัสดิการมอบกระเชาเย่ียมไขใหกําลังใจผูปวย  สําหรับบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร

19. สวัสดิการใหความอนุเคราะหการใชรถยนตสําหรับงานกิจกรรมสําคัญตางๆ ของบุคลากรคณะฯ 

20. กองทุนสวัสดิการเงินกูยืม (ไมคิดดอกเบ้ีย) สําหรับผูมีรายไดนอย  เปนตน



ใบรับรองแพทยแสดงวาไดรับบาดเจ็บถึงสูญเสียอวัยวะ หรือระบุ

อาการบาดเจ็บท่ีแสดงวาทุพพลภาพถาวร

วิธีการขอรับเงินหรือเบิกจายเงินสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

เงินสวัสดิการกรณีกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ1.

1.1. ใหผูปฏิบัติงาน หรือทายาทตามกฎหมายย่ืนเอกสารขอรับเงินชวยเหลือตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด 

       โดยมีเอกสารประกอบ ดังน้ี

สําเนาบัตรประจําตัวผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

 ภาพถายการสูญเสียอวัยวะ  (ถามี)

( ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1605/2564 ) 



วิธีการขอรับเงินหรือเบิกจายเงินสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  (ตอ)

        กรณีเสียชีวิต
1. สําเนาใบมรณะบัตรของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีเสียชีวิต

2. สําเนาทะเบียนบาน “ประทับตราตาย” ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยท่ีเสียชีวิต

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรขาราชการของผูท่ีเสียชีวิต

4. สําเนาทะเบียนบานของผูมีสิทธ์ิรับเงิน

5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)

6. สําเนาใบสําคัญการหยา (กรณีหยา)

7. สําเนาใบมรณะบัตรของคูสมรส (กรณีเสียชีวิต)

1.2  ใหใชใบสําคัญรับเงินของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยหรือทายาทตามกฎหมายแลวแตกรณี 

      เปนหลักฐานการจาย

1.3  กรณีทายาทตามกฎหมายยื่นขอรับเงิน  ใหพิจารณาตามลําดับทายาทที่กําหนด 

     เมื่อปรากฏวาทายาทในแตละระดับมีชีวิตอยู  ทายาทในลําดับตอไปไมมีสิทธิไดรับ  

     ถาทายาทในลําดับเดียวกันหลายคนใหแบงเงินใหแกทุกคนในสัดสวนเทากัน



2. เงินสนับสนุนการศึกษาบุตร

      ผูประสงคจะขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรใหขอรับเงินตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด

3. การเบิกจายกรณีการตรวจสุขภาพประจําป  หรือคารักษาพยาบาล

        ใหย่ืนเอกสารการขอรับเงินตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี

    3.1 ใหใชหลักฐานใบเสร็จรับเงินจากสวนเกินคารักษาพยาบาลหลังเสร็จส้ินการรักษาในคราวน้ัน  โดยหักการใชสิทธิสวัสดิการอ่ืนๆ 

        ท่ีสามารถเบิกจายไดเพ่ิมเติม  เชน  สิทธ์ิประกันชีวิต  บัตรเครดิต  เรียบรอยแลว

    3.2 กรณีเบิกคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจากรถ  สามารถเบิกไดเฉพาะสวนตางท่ีเกินสิทธ์ิจาก

      พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ

4. การเบิกจายเงินชวยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติสําหรับผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

    4.1 ใหย่ืนเอกสารการขอเบิกและยืมเงินตามแนวปฏิบัติท่ีกําหนด  โดยใหผูปฏิบัติงานของเจาของเร่ืองเปนผูรับรองการจายเงิน

         โดยใชใบเสร็จรับเงิน  หรือใบรับรองการจายเงินเปนหลักฐานการจายแลวแตกรณี

5. การเบิกจายเงินสนับสนุนและชวยเหลือผูปฏิบัติงานในตางๆ 

    5.1 ใหผูปฏิบัติงานท่ีเปนเจาของเร่ืองเปนผูรับรองการจายเงินโดยใชใบเสร็จหรือใบรับรองการจายเงินเปนหลักฐานการจายแลวแตกรณี

    5.2 การเบิกจาย  กรณีสวนงาน  หรือหนวยงานภายใตสวนงานใหย่ืนขอเบิกจายท่ีสวนงาน  กรณีมหาวิทยาลัย  ฝาย สํานักงานอธิการบดี     

        และหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดีใหย่ืนขอเบิกจายท่ีคลัง



อัตราการจายเงินภายใตกองทุน



แหลงเงินงบประมาณ  และประเภทการจาย

ดาวโหลดเอกสาร ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับท่ี 1605/2564 เร่ือง หลักเกณฑ อัตราการจายและวิธีการจายเงินสวัสดิการผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  (แสกน QR CODE)


