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ค ำน ำ 
 
 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 นี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารและพัฒนาและขับเคลื่อน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ใน 4 ปี ข้างหน้า โดยปรับปรุงจากแผนกลยุทธ์การบริหารและพัฒนา  คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 ของรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานุช 
ปิติพัฒน์ ผู้ได้รับคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งคณบดี วาระที่ 2 ช่วงปี 2563 – 2566 ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3368/2562 ลงวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 
2562 เป็นต้นไป และยังได้มีการประมวลผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานและการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม  (SWOT 
Analysis) ของมหาวิทยาลัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ปัจจัยที่กระทบต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในเดือนสิงหาคม 2563 และปรับปรุงในเดือนตุลาคม 2565 ยังได้มีการรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาคม และภาคส่วนต่างๆ เพ่ือน าข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ก่อน
น าเสนอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแผนและสารสนเทศ และคณะกรรมการประจ าคณะ 
ตามล าดับ  
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 มีภารกิจหลัก คือการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณภาพ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ปัจจุบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งใน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการและคลินิก
ทันตกรรม รวมไปถึงการส่งเสริม กิจกรรมนอกหลักสูตร ในรูปแบบต่างๆ ให้นักศึกษาทันตแพทย์ เพ่ือบริการชุมชน 
และเป็นการฝึกประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานจริงในด้านทันตกรรมอยู่เป็นประจ าซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพของนักศึกษาเพ่ือเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการออกบริการทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนต่อไป ในอนาคต 
  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 4 ปี  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้
ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะทันต
แพทยศาสตร์ ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 ที่เป็นแผนปฏิบัติการน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการด าเนินการในภารกิจต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างเป็นรูปธรรม  
  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี้ จะเป็นเสมือนเข็มทิศชี้แนวทางที่ชัดเจนที่
จะรวมพลังน าสู่การพัฒนา และขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่พึงปรารถนาร่วมกันต่อไป  
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ส่วนที่ 1 บทน ำ  
กรอบแนวคิดกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร  

คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแกน่ พ.ศ. 2563 - 2566 

1.1 ควำมเป็นมำและกรอบแนวคิด  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 -
2566 และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ มายังคณะทันตแพทยศาสตร์นั้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) โดย 
มีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 กรอบแผนการศึกษาชาติ  พ.ศ. 2560 – 2579 
เป็นแผนระยะยาว 20 ปี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ยุทธศาสตร์ 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน
การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนโยบายในการบริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2563 – 2566) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็น 
“มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก” พร้อมทั้งได้ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและพันธกิจที่ส าคัญ 3 ด้าน 
คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) 
และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจ
ดังกล่าว จ าเป็นต้องมี การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ (Transformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยยังคงมี
ความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยน
โลก (Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย จึงได้ก าหนดทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัย
ใน 4 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์  39 กลยุทธ์  และ 89 แผนงานผลจากการวิ เคราะห์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างๆ คณะจึงได้น ามาก าหนดแผนและทิศทางการบริหารและคณะทันตแพทยศาสตร์ใน 4 ปี 
ข้างหน้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปที่ได้ 

ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - 2566 ให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และกรอบแผนระยะยาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 - 2567 กอปรกับข้อคิดเห็น 
เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะโดยค านึงถึงผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานตลอดระยะเวลา 4 ปี ของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งหน่วยงานจะต้องท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล และน าเสนอความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป 
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1.2 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 4 ป ีพ.ศ. 2563 – 2566 คณะทันตแพทยศำสตร์ 
ก. กำรจัดท ำกำรวำงแผนยุทธศำสตร ์
 เริ่มจากการแต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ได้จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์โดยด าเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหาร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในแต่ละปเีพ่ือยกร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการไปพร้อมกันโดย
ประมวลข้อมูลจากผลการด าเนินงาน ผลการส ารวจข้อมูลความคาดหวังและความต้องการผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและจากการวิเคราะห์ความท้าทายในด้านต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน โดยสามารถขั้นตอนการ
จัดท ากระบวนการวางแผนและการถ่ายทอดแผน ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ  

 1. การเตรียมการ ประกอบด้วย  
  1.1) แต่งตัง้คณะกรรมการเพ่ือยกร่างแผน  
  1.2) ศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  
                     1.3) เตรียมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนตามข้อเสนอและค าของบประมาณ 
                     1.4) ข้อเสนอจากผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
                     1.5) น าข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ (SWOT Analysis) และความท้าทาย                
                     1.6) จัดสัมมนาผู้บริหารและคณะกรรมการคณะ และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าแผน 
 2. การจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย    
                     2.1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ   
                     2.2) ก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ที่ก าหนดไว้ 
  2.3) จัดท าเล่มแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการตามค าของบประมาณโครงการ/กิจกรรม  
 3. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย 
  3.1) ประชุม/พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  โดยน าเล่มแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มาจัดท าคู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ 
                      คู่มือขั้นตอนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และแบบพิมพ์ค าของบประมาณ โครงการ/กิจกรรม 
                     3.2) ผู้บริหารมีเวทีในการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ ไปสู่รองคณบดีและ 
   บุคลากรโดยมอบหมายภาระงาน ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของการด าเนินงานตามแผน 
            4. การประเมินผล และปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย 
                     4.1) การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลต่อคณะ/มหาวิทยาลัย อย่าง สม่ าเสมอ 
                     (ทุก 3 เดือน หรือ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง) 
                     4.2) การทบทวนและปรับปรุงเสนอแนวทางโดยพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากจ าเป็นต้อง 
  มีการปรับแผนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี เพื่อรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป จัดท า 
                     ข้อเสนอแนะเพ่ือน าสู่การน าไปปรับปรุง เมื่อมีโครงการเร่งด่วน หรือ รวบรวมปัญหาเพ่ือปรับปรุง         
                     ปีถัดไป เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
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 จากกระบวนการทบทวนจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านนั้น ฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้ปรับกระบวนย่อยการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ออกเป็น 10 ขั้นตอนโดยสามารถข้ันตอนการจัดท ากระบวนการวางแผน และการ
ถ่ายทอดแผน ประกอบด้วย 4 Phase ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้ 

(1) กระบวนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 

 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ด าเนินการโดย SL และผู้บริหารระดับต่างๆ ผ่านการสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ โดยมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการน าสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก 
คือ การเตรียมการ การจัดท าแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ การประเมินผลติดตาม 
ในแต่ละปีมีการทบทวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพดังนี้  

 

แผนภำพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการน าสู่การปฏิบัติ                       
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่มำ : เอกสารประกอบการประชุมทบทวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2563 - 2564    

         โดยขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ฝ่ายยุทธศาสตร์ได้ทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการน าสู่การปฏิบัติและปรับเป็น 10 ขั้นตอน 
ตามแผนภาพที่ 1 รวมทั้งมีปัจจัยน าเข้าและสารสนเทศที่ส าคัญ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวิเคราะห์และจัดท าแผน 
กลยุทธ์ แต่ละขั้นตอนมีการปรับปรุงดังกล่าวเพ่ือให้มีขั้นตอนที่สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง ครอบคลุม
ขั้นตอนของการวิเคราะห์สารสนเทศที่ส าคัญ โดยมีกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี ตามวาระผู้บริหาร 
(พ.ศ. 2563 - 2566) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

           จากแผนภาพที ่1 สามารถอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนที่เชื่อมโยงและสอดคล้อง
กันประกอบด้วย 4 Phase หรือ 4 ระยะ เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน 
(Flow Chat) และรูปแบบข้อความ (Wording) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 1 ขั้นตอนการกระบวนการท าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 10 ขั้นตอน คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำร วัตถุประสงค์ 

ระยะที่ 1. กำรวิเครำะห์องค์กร 
Phase 1 : Organization Analysis ระดมสมอง Strategy Formulation Workshop ครั้งท่ี 1 

1) Organization 
Situation 

ทีมบริหารได้ระดมสมองและอภิปรายเครื่องมือในการ
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ท่ีกระทบต่อการ
ด าเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ Competitor Analysis 
PEST Analysis และ 5 Force Analysis 

1. เพื่อวิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์องค์กรจาก
ข้อมูลสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
2. เพื่อน าสารสนเทศป้อนเข้า SWOT analysis  
ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2) SWOT analysis and 
Prioritize 

ผู้บริหารของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน  

จัดล าดับ ความส าคัญด้วย Matrix ก าหนดความ 
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  
และโอกาสเชิงกลยุทธ์ 

ระยะที่ 2. กำรพัฒนำกลยุทธ์ 
Phase 2 : Strategy Development ด าเนินการใน Strategy Formulation Workshop ครั้งท่ี 2  

3) Review Vision 
Mission Values 

วิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
สมรรถนะหลักและระบบการน าองค์กร  

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

4) Identify Strategic 
Plan 

น าผลลัพธ์ Strategic context  
(SC, SA, SO) จาก SWOT พิจารณา 
ความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 

เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ 
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

5) Identify Strategic 
Measures 

ก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญของวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์รวมท้ังทบทวนระบบงาน Work System  

เพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ให้ส าเร็จ 

ระยะที่ 3. กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ 
Phase 3: Strategy Deployment & Alignment ในช่วงเดือนเมษำยน ถึง มิถุนำยน  

6) Plan  ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว 
โดยจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว 

7) Resource ทุกหน่วยงาน จัดท าแผนงบประมาณ วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากร 
อื่น ๆ ในแต่ละแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด 

8) Cascading KPI KPI ตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน  Cascading KPI สู่รายบุคคล 

ระยะที่ 4. กำรก ำกับ ติดตำมและปรับปรุง 
Phase 4: Strategy Achievement & Improvement   

9) Performance 
review 

ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
ของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง  
หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการ
ท าการทบทวนแผนกลยุทธ์และสามารถปรับแผน
ระหว่างปี ในขั้นตอนท่ี 5  

มีการปรับแผนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ท่ีวาง
ไว้ ยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ 

10) Review ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ โดยใช้ผลการบรรลุของแผนกลยุทธ์ 

ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการรวมถึงการน าเสนอ
เครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ 

ที่มำ : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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 และจำกตำรำงที่ 1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ การจัดท ากลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งมี 4 ระยะตามรายละเอียด ดังนี้ 

ระยะที่ 1. กำรวิเครำะห์องค์กร 
Phase 1 : Organization Analysis 

 1) Organization Situationทีมบริหารได้ระดมสมองและอภิปรายกลุ่มใน Formulation Workshop 
ครั้งที่ 1 เพือ่วิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์องค์กรจากข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจาก
ทุกกระบวนงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์  

 1.1 ผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือยกร่างแผน นโยบายการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นโยบายการบริหารงานคณะ และในปี 2563 ได้ใช้เพ่ิมเครื่องมือในการ
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ที่กระทบต่อการด าเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ Competitor Analysis PEST 
Analysis และ 5 Force Analysis เพ่ือน าสารสนเทศป้อนเข้า SWOT analysis ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 1.2 เตรียมข้อมูลศึกษาทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา จากปัจจัยสภาพแวดล้อม ต่างๆ 
ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้ก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน 
 2) SWOT analysis and Prioritize ผู้บริหารของทุกหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพ่ือวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์ความ
คิดเห็นจากเวทีการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เก่ียวข้อง 

 2.1 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน จัดล าดับ ความส าคัญด้วย Matrix  
 2.2 ก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบทางกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยผ่านเวทีการ
สัมมนาผู้บริหาร และและน าเสนอผ่านคณะกรรมการคณะเพ่ือเลือกกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณะ 

ระยะที่ 2. กำรพัฒนำกลยุทธ์ 

Phase2:Strategy Development เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ โดยประชุม
ระดมความคิดเห็น ด าเนินการใน Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 2 ตามข้อ 3-5 

 3)Review Vision Mission Valuesผู้บริหารและคณะกรรมการจัดท าแผนเพ่ือพิจารณาแผนวิเคราะห์
ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมสมรรถนะหลักและระบบการน าองค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 
แผนบริหารราชการของกระทรวงอุดมศึกษา และแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ 4 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 4) Identify Strategic Plan โดยน าผลลัพธ์ Strategic context (SC, SA, SO) จาก SWOT พิจารณา
ความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่เป็นจุดแข็งและจุดโอกาสเพ่ือก าหนดแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ ตามกรอบนโยบายการบริหารคณะและกลยุทธ์เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการไปพร้อมกันโดยมี
ปัจจัยและสารสนเทศท่ีส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ ตามตารางท่ี 2 
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 5)Identify Strategic Measuresคณะให้แต่ละหน่วยงานได้พิจารณากลยุทธ์และร่วมกันและให้
ผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์รวมทั้งทบทวนระบบงาน Work System เพ่ือให้
มั่นใจว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้ส าเร็จ เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น 

ระยะที่ 3. กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์ 
Phase 3:Strategy Deployment & Alignment เดือนเมษายน – มิถุนายน ด าเนินการ ตามข้อ 6-8 

 6)Planก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างการก าหนด
แผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)
แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี เมื่อผ่านความเห็นชอบจะน าไปสู่การถ่ายทอดและการด าเนินการ โดย
การจัดท าเล่มแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการ จัดท าคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ แบบพิมพ์ ตลอดจนจัดท า 
Flow chat ของแผน เป็นต้น เพ่ือให้การด าเนินงานคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 7)Resourceทุกหน่วยงานจัดท าแผนงบประมาณวางแผนด้านบุคลากร และทรัพยากรอ่ืน ๆ ในแต่ละ
แผนปฏิบัติการที่ก าหนด คณะจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน และด้านอ่ืนๆให้พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การอย่างเพียงพอจนประสบความส าเร็จ  

 8)CascadingKPIตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน สู่ รายบุคคล ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการรวมถึงตัวชี้วัด 
(KPIs) ไปทั่วทั้งองค์กร โดยรองคณบดีจัดประชุมสัมมนา ในระดับฝ่าย ด าเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัด มีการถ่ายทอดจากรองคณบดีที่ดูแลพันธกิจหลักไปยังภาค/แขนงวิชาผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การ
ถ่ายทอดระหว่างฝ่าย ถ่ายทอดไปยังระดับหัวหน้างานที่ต้องด าเนินการ และถ่ายทอดเป็นกิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด
ย่อย ที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการต้องด าเนินการ 

ระยะที่ 4. กำรก ำกับ ติดตำม วัดผลและปรับปรุง 

Phase4:Strategy Achievement & Improvement  ขั้นตอนที่ 9-10 

 9)Performance reviewติดตามประเมินผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง 
หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จะมีการปรับแผนเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือให้
เกิดความคล่องตัวในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และจัดท ากลยุทธ์ โดยการท าการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
สามารถปรับแผนระหว่างปี ในขั้นตอนที่ 5 เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ ประเมินผลและ
รายงานผลต่อคณะ/มหาวิทยาลัย อย่างสม่ าเสมอ(ทุก 3 เดือน) หากจ าเป็นต้องมีการปรับแผน เพ่ือรองรับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป จะมีการทบทวนและเสนอแนวทางในคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
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 10) Review ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน โดยใช้ผลการบรรลุของกลยุทธ์ตาม
ยุทธศาสตร์ ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการ รวมถึงการน าเสนอเครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ  
โดยรวบรวมจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือน าสู่การน าไปปรับปรุงเมื่อพบปัญหา อุปสรรค อาจพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์
หรือแผนปฏิบัติการ เมื่อมีโครงการเร่งด่วนโดยรีบแก้ไขโดยพลัน หรือ รวบรวมปัญหาเพ่ือปรับปรุง 

ตำรำงท่ี 2  ขั้นตอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยน าเข้า และผลผลิตในการจัดท ากลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์คณะ 

ขั้นตอน ช่วงเวลำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ผลผลิต (Output) 

1) กำรวิเครำะห์องค์กร 

1, 2 ตุลาคม-ธันวาคม ทีมบริหาร  กก.คณะฯ - ข้อมูลในข้อ 1-2 
- ความต้องการของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- Market trend 
- Stakeholder need 
- Key Strategic  
(SC, SA, SO): Challenges, 
Advantages, Opportunities 

2) กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และก ำหนดกลยุทธ์ 

3, 4, 5 มกราคม-มีนาคม ทีมบริหาร  กก.คณะฯ - Output จากระยะท่ี 1 
- ทิศทางขององค์กร 
 

- VMV, Leadership System,  
- Strategic Objective/Goal 
/Measures 
- Core Competency 
- Work System 

3) กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ 

6,7 เมษายน-มิถุนายน ทีมบริหาร  สาขา/แขนงวิชา 
หน่วยงาน บุคลากร 

- Output จากระยะท่ี 2 
- แผนผังยุทธศาสตร์ 

- Approved action plan 
- Approved Budget 
- Workforce Plans 

4) กำรก ำกับ ติดตำม วัดผล ทบทวน ปรับปรุง 

8,9,10 กรกฎาคม-กันยายน ทีมบริหาร  กก.คณะฯ 
 ผู้เรียน ผู้รับบริการ บุคลากร 

- Output จากระยะท่ี 3 
- แนวทาง Cascading KPI 
- ผลการด าเนินงานปัจจุบัน 
- Key Environment 
Changes  

- SSP/ KPI Setting 
- ผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการท่ีส าคัญ 
(result ตาม SOp /AP) 
- Best Practice , Lesson 
Learn 
- Strategic Planning Process 

ที่มำ : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

(2) นวัตกรรม ในขั้นตอนที่ และ ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ตามตารางที่ 2 ซึ่งเป็นการระดมสมอง
ในหลายระดับ โดยน าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (KC1, KC3, KC5) ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรรวมทั้งปัจจัย
น าเข้าตามตารางที่ 2 และใช้ TOWS Matrix เพ่ือค้นหาและก าหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยมีการวิเคราะห์
ประเมินผลได้ผลเสีย หรือความคุ้มค่ากับความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยพิ จารณาจากโอกาสที่จะเกิด 
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(Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ท าให้เห็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ 
SO1.การให้บริการสุขภาพเพ่ือความเป็นเลิศทางทันตกรรมรองรับ Medical Hub SO2.การพัฒนาหลักสูตร(ท้ัง
ระยะยาวและสั้น/CE)/การบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า/สังคมผู้สูงอายุน าไปสู่การ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการวิจัยเพ่ือรองรับ SO1 
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และโครงการพัฒนาการให้บริการสุขภาพใหม่ๆ 
(3) กำรวิเครำะห์และก ำหนดกลยุทธ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์ได้มีแนวทางการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญและ
พัฒนาสารสนเทศเพ่ือใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยก าหนดประเภทข้อมูลที่ส าคัญ ประเด็นรายละเอียด
ของทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน วิธีการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์/การน าไปใช้ประโยชน์ และ
ผู้รับผิดชอบตามตารางที่ 2 เพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบ ความเสี่ยงและทิศทางตลาด ซึ่งในปี 2562 ได้เพ่ิมเครื่องมือ
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินการ ได้แก่ Competitor Analysis, 
PEST Analysis และ 5 Force Analysis เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สมบูรณ์มากขึ้นก่อนป้อนเข้า SWOT analysis 
เพ่ือก าหนด SC, SA, และ SO ดังกล่าวแล้วข้างต้น ส่งผลให้การก าหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตอบสนองได้ดีขึ้นในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ดัง
ตารางที่ 3   
 
ตำรำงท่ี 3 ปัจจัยและสารสนเทศท่ีส าคัญท่ีใช้ในจัดท ากลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ปัจจัย ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/รำยละเอียดกำรวิเครำะห์ Analysis บริบทเชิงกลยุทธ์ 

วิเค
รา

ะห
์ปัจ

จัย
ภา

ยน
อก

 E
xt

er
na

l F
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r 

ทีมบริหาร ข้อมูลส าคัญของคู่เทียบทุกพันธกิจ การแข่งขันจากภาครัฐ
และเอกชน 

 
 
 
 
 
Competitor Analysis  
5 Force Analysis 
PEST Analysis 

- SC1, SC2,  
  SC6, SC7 
- SO1, SO2 
(ตามตารางท่ี 7) 

ทีมบริหาร นโยบายจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่องบประมาณและการบริหารจัดการ 

รองคณบดี 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามพันธกิจ 

กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อก าหนด จริยธรรม 
มาตรฐานในการท างาน 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ :  
อัตราการเติบโต ด้านเศรษฐกิจของประเทศ  
งบด้านการศึกษา สาธารณสุขและการวิจัย 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ 

สถานการณ์ด้านสังคม: อัตราการเกิด  
สัดส่วนผู้สูงอายุ อัตราการเกิดโรคเรื้อรัง  
การเกิดโรคอุบัติใหม่ 

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์ 
รองคณบดี 
รพ.ทันตกรรม 

สถานการณ์เทคโนโลยี:  
ข้อมูลเกี่ยวกับ Technology Disruptive, Digital 
dentistry 
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ปัจจัย ผู้รับผิดชอบ ประเด็น/รำยละเอียดกำรวิเครำะห์ Analysis บริบทเชิงกลยุทธ์ 

รองคณบดีฝ่าย
ตามพันธกิจ 

ข้อมูลความคาดหวัง ความต้องการ 
และเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น  
ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน ตามพันธกิจ 

วิเค
รา

ะห
์ปัจ

จัย
ภา

ยใ
น 

Int
er

na
l F

ac
to

r รองคณบดีฝ่าย
ตามพันธกิจ 

ผลการด าเนินการตามพันธกิจหลักทุกด้าน ข้อมูลการตรวจ
ประเมินทุกระดับ  

 
 
Trend Analysis 
Gap Analysis 

- SC3,SC4,  
  SC5, SC8 
- SA1, SA2,  
  SA3, SA4,  
   SA5 
(ตามตารางท่ี 7) 
 

รองยุทธศาสตร์
รองคณบดี 
 รพ.ทันตกรรม 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
ความปลอดภัย แผน/รายงาน 
การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 

ทีมบริหาร ขีดความสามารถในการบรรลุแผนยุทธศาสตร์: ผลการ
วิเคราะห์การบรรลุแผนกลยุทธ์ในปีท่ีผ่านมาและแนวโน้ม
ในอนาคต  

 ที่มำ :เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

(4) ระบบงำนและสมรรถนะหลัก  คณะฯ มีวิธีการการวิเคราะห์ทบทวนตัดสินใจว่ากระบวนการที่ส าคัญใด  
จะด าเนินการโดยบุคลากรของคณะฯ (ตามแผนภาพที่ 2) และกระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส่งมอบ 
โดยพิจารณาจากกระบวนการนั้นต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่มีในปัจจุบัน ความคุ้มค่าในการลงทุนและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวจะพิจารณาเลือกการด าเนินการโดยผู้ส่งมอบ
และพันธมิตร โดยบางส่วนของกระบวนการจัดการศึกษาและกระบวนการบริการวิชาชีพ ได้ outsource งาน
ด้านแลปทันตกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะ เมื่อวิเคราะห์รายรับพบว่าไม่คุ้มค่ากับรายจ่าย  
ในการจ้างช่างทันตกรรมที่ผูกพันจนถึงเกษียณอายุราชการ และปัจจุบันมีบริษัทแลปทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
ในการด าเนินการและคุ้มค่ากว่า  ในการก าหนดระบบงานของคณะฯ ผู้บริหารระดับสูงได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 
5 ของตารางที่ 1 เพ่ือมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยพิจารณาจากพันธกิจ สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
Value chain  กลุ่มลูกค้าและความจ าเป็นของกระบวนการสนับสนุนที่ ควรมีเ พ่ือให้พันธกิจหลักลุล่วง 
โดยส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างระบบงานให้มีความสอดคล้องสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ปัจจุบัน
ระบบงานของคณะแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) Management process ประกอบด้วย 3 กระบวนการ 2) Key 
Work Process ประกอบด้วย 4 กระบวนการ โดยจากการทบทวน ได้เพ่ิมกระบวนการบริการวิชาชีพ เพ่ือให้
ครอบคลุมกระบวนการหลักตามพันธกิจ 3) Key Support Process ประกอบด้วย 6 กระบวนการ ซึ่งในปี 2562 
ได้ทบทวนมีปรับปรุง ดังนี้ เพ่ิม Key Work Process คือ กระบวนการบริการวิชาชีพ Key Support Process  
มีการเพ่ิมและรวบรวมกระบวนการเดิม ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2 เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจและ
ด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แผนภำพที่  2 ข้อมูลน าเข้าองค์กรจากทุกกระบวนงานภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์  
ที่มำ : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 (ปรับปรุงเมื่อปีงบประมาณ 2563) 

ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
 (1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส ำคัญ คณะฯได้ก าหนดกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ ตัววัด เป้าหมายและตัวอย่างแผนระยะสั้นระยะยาวที่ส าคัญ (ตามตารางที่ 8) ที่ตอบสนองความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์โอกาสเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โดยได้เพ่ิมกลยุทธ์จากเดิมซึ่งมี 5 เป็น 6 กลยุทธ ์
ซึ่งกลยุทธ์ที่เพ่ิมคือ “การพัฒนาสู่คณะทันตแพทย์ดิจิทัล” เนื่องจาก Disruptive technology ที่อาจส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและมีความจ าเป็นต้องปรับตัวในทุกพันธกิจ รวมทั้งกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ตลอดจนต้องเอาชนะความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการด้วย Digital Platform (SC6) และการ
บริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (SC7) 
 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ในด้านหลักสูตรและลูกค้า มี 1) แผนพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 2) แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่ม  
เป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือขยายฐานลูกค้า รวมทั้งด้านการบริการวิชาชีพ มีแผนพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์บ าบัดความเจ็บปวดใบหน้าและขากรรไกร ศูนย์ปากแหว่ง
เพดานโหว่ ศูนย์แมกซิโลเฟเชียลฯ เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะโรค 
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ปี 2567 

แผนภำพที่ 3 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์  
ที่มำ : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 (2) กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คณะฯจัดท ากลยุทธ์โดยการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงทุก
ส่วนใช้การอภิปรายและน าเสนอเพ่ือให้ผู้บริหารทุกส่วนได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของส่วนงานที่
รับผิดชอบและเข้าใจการท างานของส่วนงานนอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบ ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์
ความต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อ SC, SO และใช้ประโยชน์จาก CC, SA รวมทั้งใช้ BSC เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพมิติประสิทธิภาพ และ มิติการ
พัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ตามแผนภาพที ่3 
 

1.3 กำรน ำแผนกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติ 
ก. กำรน ำแผนกลยุทธ์และกำรถ่ำยทอดสู่กำรปฏิบัติ 
 (1) แผนปฏิบัติกำร แผนปฏิบัติการหรือแผนกลยุทธ์ที่ส าคัญประกอบด้วยแผนระยะสั้นและแผนระยะ
ยาว ตามตารางที่ 7 โดยหลังจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์แล้ว ได้มีการสื่อสารให้
หน่วยงานต่างๆ ได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อกลยุทธ์ โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความ
เข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานต่างๆ รองคณบดีทุกฝ่ายน าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาเป็นจุดเริ่ม
การจัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว ในขั้นตอนที่ 8 ของแผนภาพที ่1 พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญในแต่ละแผนปฏิบัติการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ จากนั้นจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
จัดท าโครงการที่ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการรวมทั้งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ รวมทั้งต้อง
น าเสนองบประมาณ แผนด้านบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกัน จากนั้นคณะอนุกรรมการ
แผนงบประมาณจะประชุมคัดกรองโครงการเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมั่นใจ
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ว่าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอแผนปฏิบัติการ/ โครงการเพ่ือขออนุมัติ  
ในที่ประชุม คกก.คณะฯ ในแต่ละปี คกก.คณะฯ ได้ทบทวนผลการด าเนินการ หากโครงการใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามค่าคาดการณ์ จะท าการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รวมทั้งทบทวนกระบวนการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
 (2) กำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปใช้ คณะฯถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่สอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 9 ของแผนภาพที่ 1 ตามล าดับขั้นในแต่ละระดับจนถึงรายบุคคลดัง
แผนภาพ 4 นอกจากนั้นยังมีการชี้แจงและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดผ่านที่ประชุมผู้บริหารพบภาควิชา 
ที่ประชุมผู้บริหารพบหัวหน้างานที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรทุกกลุ่ม ในการ Cascading KPI จนถึงรายบุคคล
นั้น ด าเนินการผ่านการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยความก้าวหน้าและความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงจะน ามาประกอบการประเมินบุคลากรประจ าปี ซึ่งมีผลกับค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น ทั้งนี้มีการ
รายงานผลการติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการ 6 และ 12 เดือน โดยรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดที่
ส าคัญของโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีและตรวจติดตามตัวชี้วัดที่ส าคัญใน Monitoring 
Dashboard (Power BI) 
 ส าหรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบและพันธมิตรได้น าสู่การปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง และการตรวจเยี่ยม รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงและติดตามผลด าเนินงาน
เป็นระยะ  
 (3) กำรจัดสรรทรัพยำกร ฝ่ายยุทธศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน และด้านอ่ืนๆ ให้พร้อม
ใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการอย่างเพียงพอจนประสบความส าเร็จ โดยด าเนินการในขั้นตอน 7 ตาม
แผนภาพที ่1 และมีข้ันตอนดังตารางที่ 4 

 
  แผนภำพที่ 4  การจัดท าและแผนผังกระบวนการถ่ายทอด KPI สู่การปฏิบัติ 

ตามล าดับด้วย Value Driver Tree คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ตำรำงท่ี 4 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 
ในภำพรวมโดยฝ่ำยยุทธศำสตร์ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกรอบงบประมำณประจ ำปีก่อน ดังนี้ 

- มีการวิเคราะห์เพื่อจัดท ากรอบงบประมาณ โดยใช้ปัจจัยน าเข้า เช่น รายรับรายจ่ายของปีปัจจุบันและย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี กรอบ
ค่าจ้างบุคลากรที่จ่ายเพิ่มเองนอกเหนือจากงบแผนดิน ความเสี่ยงด้านการเงินจากสถานการณ์ภายนอก เป็นต้น 

- คาดการณ์งบประมาณท่ีจะใช้ และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับหัวหน้าสาขา/ แขนงวิชา รองคณบดีแต่ละฝ่าย เพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง
เพื่อให้กรอบงบประมาณใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด นอกจากน้ันในแต่ละปีจะตั้งงบประมาณร้อยละ 5 ของเงินรายได้เป็น
เงินทุนส ารองกรณีท่ีมีปัญหาในการใช้งบประมาณ นอกจากน้ันยังมีการตั้งงบยุทธศาสตร์เพื่อ Buffer ประมาณ 5-6 ล้านบาท เพื่อ
สนับสนุนโครงการ/ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่อาจเพิ่มขึ้น หรือกรณีท่ีมีการปรับแผนกลยุทธ์ระหว่างปี 

กำรจัดสรรงบประมำณให้กับแผนปฏิบัติกำร/ โครงกำร  

- ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ/ โครงการ ประเมินทรัพยากรท่ีจ าเป็นและงบประมาณต้องใช้ น าเข้าเสนอคณะอนุกรรมการแผน
งบประมาณเพื่อกลั่นกรอง ก่อนน าเสนอ คกก.คณะฯ 

- แผนปฏิบัติการ/ โครงการท่ีผ่านการกลั่นกรองแล้ว รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์จะน าเข้าพิจารณาในคกก.คณะฯเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และบรรจุในแผนประจ าปี โดยให้ความส าคัญกับแผนปฏิบัติการ/ โครงการท่ีสนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นอันดับแรก  

- แผนปฏิบัติการ/ โครงการท่ีผ่านการเห็นชอบ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน จะประเมินติดตาม
เร่งรัดการใช้งบประมาณให้ทันปีงบประมาณน้ันๆ  

(4) แผนด้ำนบุคลำกร เนื่องจากแผนปฏิบัติการ/โครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ผ่านการ
เห็นชอบนั้น ต้องน าเสนอแผนด้านบุคลากรที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกันมาด้วย ฝ่ายยุทธศาสตร์ร่วมกับฝ่ายบริหาร 
ได้ด าเนินการพิจารณาแผนด้านบุคลากรในขั้นตอน 7 ตามแผนภาพที่ 1 ผนวกกับสารสนเทศที่ได้จากการ
วิเคราะห์ด้านความต้องการด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากรโดยมีตัวอย่างแผนด้านอัตราก าลัง
และขีดความสามารถของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังตาราง 5 
ตำรำงท่ี 5 แผนด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร 
แผนอัตรำก ำลังเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมฝ่ายโรงพยาบาลมีแผนระยะสั้นด้านอัตราก าลังเพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการ ดังน้ี1) การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรมให้บรรลุตัวชี้วัด HA ได้ขอจัดสรรต าแหน่งพยาบาลและพยาบาล
วิสัญญี เพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย  และขอต าแหน่งพนักงานเภสัชกรรม รวมท้ังว่าจ้างเภสัชกร Part time ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ยา 2) แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม ได้ขอต าแหน่ง ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันต
แพทย์ นักรังสีการแพทย์ เพื่อรองรับภาระงานการให้บริการในศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ รวมท้ังเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งเดียวใน
ประเทศไทยท่ีมีต าแหน่ง นักกายภาพบ าบัด เพื่อให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพในคลินิกความเจ็บปวดใบหน้าและช่องปาก นอกจากนั้น
ยังมีการวางแผนอัตราก าลังระยะยาว เพื่อรองรับ medical hub และอัตราก าลังสาขาขาดแคลนในอนาคต   

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ และรองรับแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้าง
แรงจูงใจด้านการวิจัย ฝ่ายวิจัยฯ ได้ขอจัดสรรต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการด าเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แผนพัฒนำขีดควำมสำมำรถเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก และรองรับแผนปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills  ฝ่ายการศึกษาได้พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ ด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา
และการจัดการเรียนการสอน ผ่านประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมออนไลน์ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ และรองรับแผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจ
ด้านการวิจัย ฝ่ายวิจัยได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการของทุนและการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ 
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้คณะฯได้รับการยอมรับท้ังในด้านวิชาการและวิจัย ในระดับนานาชาติ และรองรับแผนปฏิบัติการ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย ฝ่ายวิจัยฯได้พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้
ฝึกอบรมและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้โครงการ Clinical Research 
Methodology & Dental Public Health 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมและรองรับแผนปฏิบัติการ ดังน้ี 1) การยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการทันตกรรม ฝ่ายโรงพยาบาลได้พัฒนาองค์ความรู้ในการด าเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดย
ฝึกคัดกรองความเสี่ยงโควิด และกระบวนการท างาน IC ในบคุลากรที่ให้บริการทางทันตกรรมท้ังหมด 2) แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
เฉพาะทางด้านทันตกรรม ด าเนินการโดยสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและการฝึกอบรมต่อเนื่องด้านทันตกรรมผู้สูงอายุในกลุ่ม
อาจารย์เพื่อรองรับโครงการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ และสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางให้ครอบคลุมแต่ละสาขาของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนต่างๆทุกพันธกิจ และรองรับแผนปฏิบัติการ การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการดิจิทัลในทุกพันธกิจ ฝ่ายยุทธศาสตร์ ได้ด าเนินการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้ 
Digital signature การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Power BI การใช้ระบบ PACS และ HIS เป็นต้น 

(5) กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร คณะก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ (KPIs) ส าหรับวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์แต่ละข้อและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเพ่ือใช้ติดตามผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ แผนภาพ
ที ่8เพ่ือให้การวัดผลโดยรวมมีความสอดคล้องทั้งคณะฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์จะวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ สอบทานความ
สอดคล้องของตัววัดโดยใช้ BSC, Leading-Lagging Indicators และ KPIs Matrix กระบวนถ่ายทอดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนภาพ 4จะระบุความเชื่อมโยงตัวชี้วัดทุกระดับให้มีความสอดคล้อง
กันและถ่ายทอดถึงบุคลากรทุกคนเป็น Individual KPI การติดตามผลของแผนปฏิบัติการ/โครงการจะถูกการ
ทบทวนโดยผู้รับผิดชอบโครงการและรายงานความคืบหน้าทุกไตรมาสในที่ประชุมคกก.คณะเพ่ือทบทวนผลการ
ด าเนินงานรวมถึงโอกาสในการปรับปรุงและปรับแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิผล 
 จากทบทวนการติดตามตัวชี้วัดที่ผ่านมา พบว่าไม่สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ในปี 2563 
ฝ่ายยุทธศาสตร์จึงจัดท าโปรแกรมในการรวบรวม KPIs จากหน่วยงานต่างๆผ่าน Monitoring Dashboard 
(Power BI) และออกแบบระบบให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ดึงมาจาก
ระบบอัตโนมัติของ HIS เพ่ือลดความผิดพลาดจากการลงข้อมูลในระบบ Manual และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
ติดตามผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนในคลินิกทันตกรรม 
(6) กำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินกำร คณะฯคาดการณ์ผลการด าเนินการโดยพิจารณาจากผลด าเนินการเทียบ
กับเป้าหมาย ผลการด าเนินการที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน 
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งการใช้เครื่องมือ Scenario Analysis ตัวอย่างเช่น ในปี 2563 ที่มีสถานการณ์
ระบาดของ COIVID-19 คณะฯได้คาดการณ์ตัวชี้วัดทีต่้องการบรรลุผลส าเร็จ คือ ผลิตภาพบุคลากรและก าไรสุทธิ
จากการให้บริการทางทันตกรรม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รองคณบดีที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจัย
ส าคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อตัวชี้วัด เช่น  การลดบริการทันตกรรมของคณะฯเหลือเพียงการให้บริการฉุกเฉิน
เป็นเวลา 2 เดือนและเปิดให้บริการในเวลาต่อมาได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากต้องปรับปรุงระบบระบายอากาศและปรับ
มาตรฐานการให้บริการให้มีความปลอดภัย รวมทั้งการมีสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี มีการน าข้อมูลผลการด าเนินงาน
ที่ผ่านมา และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับคณะทันตแพทยศาสตร์อ่ืนๆ แล้วระดมความคิดเห็นร่วมกันใน
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ทีมผู้บริหารเพ่ือก าหนดสถานการณ์ และผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น พิจารณาปรับเปลี่ยนตัววัด น ามาสู่การตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงผลด าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
ข. กำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร 
 คณะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในขั้นตอนที่ในแผนภาพที่1 ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น 
การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปกติทั่วไปก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของรองคณบดีหัวหน้าสาขา/แขนง
วิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการด าเนินการตามแผนและปรับแผนปฏิบัติการเมื่อพบว่าการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยต้องรายงานการปรับแผนมายังฝ่ายยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงแผนที่เป็นกรณี
เร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย จะมีการนัดประชุมทีมบริหารเป็นวาระพิเศษเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ 
ผลกระทบและแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเบื้องต้นและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแผนปฏิบัติ
การใหม่และน าเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหาร หากการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ คณะจะจัดสรร
ทรัพยากรจากงบยุทธศาสตร์ที่กันไว้ส าหรับการปรับแผนเพ่ือท าให้สามารถน าแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้
ทันที และมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น มีสถานการณ์ระบาดของ COVID-19ในเดือนมีนาคม 2563 คณะฯได้ประชุม
ระดมความคิดทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ ประกาศค าสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 52/2563 แต่งตั้งคณะท างานป้องกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และปรับแผนปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ
ดังรูปแผนภาพที ่5 และมีรายละเอียดดังตารางที่ 6 

 
 

แผนภำพที่  5  กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
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ตำรำงท่ี 6 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในพันธกิจต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ โดยเพิ่มโครงการและปรับ
ระยะเวลาการด าเนินงานให้เร็วขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีมีต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ work from home ได้แก่ 
1) แผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล โดยด าเนินโครงการต่างๆเช่น  โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานส านักงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital signature, การตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์ 2) แผนการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดเรียน
การสอน เช่น โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์และการใช้ smart classroom  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรม ได้ปรับแผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม 
โดยเพิ่มโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม ซ่ึงคณะฯได้ด าเนินการร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญและวางแผน
เพื่อปรับระบบระบายอากาศในทุกคลินิกให้ได้ตามมาตรฐาน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก ได้ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills โดยเพิ่มโครงการประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL EDUCATION IN 
THE POST COVID-19 ERA (Webinars) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และ
ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้หมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของ covid-19 

 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการสามารถน าไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว คณะฯสนับสนุนด้านงบประมาณ โดยจัดสรรงบ
ยุทธศาสตร์ ที่ตั้งไว้เพ่ือการปรับแผนและด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ในการด าเนินโครงการต่างๆ และ
ทบทวนงบประมาณปี 2563 น างบฯ เหลือจ่ายมาใช้เป็นงบลงทุนเพ่ือโครงการปรับระบบระบายอากาศในคลินิก
ด้านอุปกรณ ์ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี โปรแกรมการใช้งาน โดยหน่วยคอมพิวเตอร์จัดเตรียมคอมพิวเตอร์
ให้บุคลากรยืมเพ่ือใช้ปฏิบัติงาน แบบ work from home ด้านบุคลากร มีการพัฒนาขีดความสามารถตาม
แผนพัฒนาด้านดิจิทัลและวางแผนด้านอัตราก าลังให้เพียงพอ โดยจัดและสลับกลุ่มบุคลากรให้สนับสนุนการ
ท างานตามพันธกิจได้อย่างเหมาะสม การติดตามผลการด าเนินงาน ก าหนดให้บุคลากรต้องส่งรายละเอียด
แผนปฏิบัติงานผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือให้คณบดีอนุมัติและรายงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์ 
ติดตามตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยน ผ่าน Monitoring Dashboard 
(Power BI) ทบทวนกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการครั้งต่อไป 
 
6. สรุปรำยละเอียดในกำรด ำเนินกำรของคณะทันตแพทยศำสตร์ 

1) กำรพิจำรณำกลยุทธ์  
 คณะฯ มีกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ และพัฒนาสารสนเทศเพ่ือใช้ในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์ โดยก าหนดประเภทข้อมูลที่ส าคัญ ประเด็นรายละเอียด วิธีการวิเคราะห์ น าผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาความเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา เพ่ือให้เห็นถึงผลกระทบและความเสี่ยงและทิศทางตลาดโดยใช้  SWOT เพ่ือพิจารณาผลกระทบต่อ
ความส าเร็จและความยากง่ายในการน าไปด าเนินการ ค้นหา Strategic Challenges จากการวิเคราะห์ Threat 
และ Weakness และค้นหา Strategic Advantages จากการวิเคราะห์ Strength รวมถึงค้นหาความเสี่ยงที่
คุกคามต่อผลส าเร็จ ในอนาคตและความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาส จะเกิดขึ้น จากการทบทวนในปีจาก 
Competitor Analysis PEST Analysis และ 5 Force Analysis เพ่ือให้ได้สารสนเทศเพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์ที่
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สอดคล้องกับแนวโน้มและสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างการวิเคราะห์ในเรื่อง SC6 การบริหารจัดการด้วย 
Digital platform SC8. การบริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2)  กำรพิจำรณำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

 จัดท ากลยุทธ์โดยการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงทุกส่วน ใช้การอภิปรายและน าเสนอเพ่ือให้ผู้บริหารทุก
ส่วนได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของส่วนงานที่รับผิดชอบและเข้าใจการท างานของส่วนงาน
นอกเหนือจากที่ผู้รับผิดชอบใช้ SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ความต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อ SA, SC, 
SO และการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือสร้างความสมดุล พิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก และใช้ BSC เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 มิติ ได้แก่
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพและมิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ตาม
แผนภาพ เพื่อท าให้เกิดความสมดุลของบริบทเชิงกลยุทธ์ของแผนระยะสั้นและระยะยาว  

 ท าให้สามารถพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้สมรรถนะหลักค านึงถึงความสมดุลระหว่างความ
ต้องการที่หลากหลายก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการแต่ละภารกิจเข้า
ด้วยกันสอดคล้องโดยให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยก าหนดกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร
จัดการองค์กรความผูกพันต่อองค์กร บนความสมดุล ด้านประสิทธิผลต่อองค์กรสูงสุด รวมทั้งน าความต้องการ
และความคาดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ มาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ด้วย 

  เพ่ือค านึงถึงสมดุลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเรียงล าดับความส าคัญของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ด้านการศึกษา ค านึงถึงผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิจัย
ค านึงถึงผู้ให้ทุนวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านการรักษาพยาบาลค านึงถึงประชาชน ด้านการบริการ
วิชาการได้ค านึงผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น 

3) กำรจัดท ำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 

 คณะด าเนินการจัดท ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น 1 ปี และแผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปี หรือ
แผนยุทธศาสตร์โดยหลังจากกรรมการคณะเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการแล้วจะมีการ
สื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญต่อกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยฝ่ายยุทธศาสตร์ประชุมชี้แจง ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการ กับหน่วยงาน
ต่างๆ รองคณบดีทุกฝ่าย น าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาเป็นจุดเริ่มการจัดท าแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอ ใน
ขั้นตอนที่ 6 ของแผน  

 โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ จัดท าแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว และรวบรวมค าของบประมาณ 
ต่าง ๆ งบโครงการ/กิจกรรม ของคณะจากทุกหน่วยงานภายในคณะ ในการจัดท าแผนของคณะร่วมกันเพ่ือให้
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บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และจัดงบประมาณให้เหมาะสมจัดล าดับโครงการตามความส าคัญและเร่งด่วน จัดท า
แผนงบประมาณ วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากรอ่ืนๆ ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญในแต่ละ
แผนปฏิบัติการ ก าหนดผู้รับผิดชอบ  

 คณะอนุกรรมการแผนงบประมาณประชุมคัดกรองโครงการเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมั่นใจว่าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ น าเสนอแผนปฏิบัติการเพ่ือ  
ขออนุมัติในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ในแต่ละปีคณะฯได้ทบทวนผลการด าเนินการ หากโครงการ 
ใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามค่าคาดการณ์ จะท าการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รวมทั้งทบทวน
กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

4) กำรน ำแผนปฏิบัติกำรไปปฏิบัติ  

 คณะฯ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตามขั้นตอนการ
ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการรวมถึงตัวชี้วัด (KPIs) ไปทั่วทั้งองค์กรให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ โดยเริ่มจากการ
ชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ เพ่ือให้ทุกฝ่ายรับทราบและรับการถ่ายทอด
แผนปฏิบัติการและ KPI รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการดังกล่าว  

 จากนั้นรองคณบดีจัดประชุมสัมมนาในระดับฝ่าย ด าเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดใน
ระดับหัวหน้างานที่ต้องด าเนินการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดจากรองคณบดีที่ดูแลพันธกิจหลักไปยังภาค/แขนงวิชา
ผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น การถ่ายทอดระหว่างฝ่าย ถ่ายทอดไปยัง หัวหน้างาน และถ่ายทอดเป็นกิจกรรม
ย่อย ตัวชี้วัดย่อย ที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการต้องด าเนินการ 

  นอกจากนั้น ยังมีการชี้แจงและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผ่านที่ประชุมผู้บริหารพบภาควิชา
ที่ประชุมผู้บริหารพบหัวหน้างาน ที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรทุกกลุ่ม ในการ Cascading KPI ดังกล่าวจะ
จัดท าเป็น individual KPI โดยมีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณบดีกับรองคณบดีและระหว่าง
คณบดีหัวหน้าภาควิชา และก าหนด TOR ระดับบุคคลในการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน โดยความก้าวหน้าและความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามข้อตกลงจะน ามา
ประกอบการประเมินบุคลากรประจ าปี ซึ่งมีผลกับค่าตอบแทนและการเลื่อนข้ัน  

 มีการรายงานผลการติดตามผลตามรอบระยะเวลา 6 และ 12 เดือน โดยรายงานผลการด าเนินงาน  
ตามตัวชี้วัดที่ส าคัญของโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีและตรวจติดตามตั วชี้วัดที่ส าคัญใน 
monitoring dashboard (Power BI) ส าหรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติไปยังผู้ส่งมอบและ
พันธมิตร ใช้กระบวนการสื่อสารผ่านช่องทาง และการตรวจเยี่ยม รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงและติดตามผล
ด าเนินงานเป็นระยะ 
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5) กระบวนกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำร 

     คณะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของกระบวนการวางแผน แบ่งเป็น 

 1) การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปกติทั่วไป ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของรองคณบดี หัวหน้า
สาขา/แขนงวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการด าเนินการตามแผนและปรับแผนปฏิบัติการเมื่อพบว่าการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยต้องรายงานการปรับแผนมายังฝ่ายยุทธศาสตร์  

 2) การเปลี่ยนแปลงแผนที่เป็นการที่เป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มีการนัดประชุมทีม
บริหารเป็นวาระพิเศษเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเบื้ องต้น
และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ก าหนดแผนปฏิบัติการใหม่และน าเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหาร หากการ
ปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ คณะจะจัดสรรทรัพยากรจากงบยุทธศาสตร์ที่กันไว้ส าหรับการปรับแผน
เพ่ือท าให้สามารถน าแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้ทันทีและมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
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ส่วนที่ 2 
แผนยุทธศำสตร์คณะทนัตแพทยศำสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 

(ฉบับปรับปรุงมติกรรมการคณะ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ทบทวนในการสัมมนาฯ 25-26 มกราคม 2564 และตลุาคม 2564) 

โครงร่ำงองค์กร 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเป็นทางการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 เป็นสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศไทย และเป็น
แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายผลิตบัณฑิตเพ่ือแก้ ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุข 
แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพ่ือส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พัฒนางานวิจัยเพ่ือบูรณาการสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาพันธกิจในการบริการ
วิชาชีพ และการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก อย่างเป็นองค์รวมในชุมชนและ
สังคม  
          คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมจ านวน 8 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 388 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 118 คน (รวมวุฒิบัตร 36 คน) รวมทั้งหมดจ านวน 506 คน การจัดการ
เรียนการสอนเน้นทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และคลินิกทันตกรรม รวมไปถึงการส่งเสริม
กิจกรรมให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานจริงในงานทันตสาธารณสุข และงานด้าน
ทันตกรรมอยู่ เป็นประจ า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการบริการ  
ทันตสาธารณสุขแก่ประชาชนต่อไปในอนาคต   

 

นโยบำยกำรบริหำรงำนคณะทันตแพทยศำสตร์ 

คณะฯ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมและสมรรถนะหลัก ดังนี้ 

2.1 วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศำสตร์   
 “โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีท่ีสุดส าหรับทุกคน : A Great Dental School for All” 

   (เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2567)   
            (ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 
2.2 พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ   
2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพ่ือรับใช้สังคม   
3) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม   
4) การบริการรักษาทางทันตกรรมข้ันสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติเพ่ือรับใช้สังคม 
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2.3 ค่ำนิยม(Value) : “S M I L E” 
   S = Social Devotion   การอุทิศเพ่ือสังคม 
   M = Management by fact  การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง 
   I = Innovation focus         มุ่งเน้นนวัตกรรม 
   L = Life-long learning       เรียนรู้ตลอดชีวิต 
   E = Excellent service for all  การให้บริการที่เป็นเลิศส าหรับทุกคน 
            (ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563) 
 2.4 วัฒนธรรมองค์กร : “STAR” 

            S = Service-mind การบริการด้วยใจ 

  T = Teamwork การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกคน 

            A = Adaptability การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง  

   R = Responsibility ความรับผิดชอบ  

2.5 สมรรถนะหลักคณะทันตแพทยศำสตร์ (Core Competencies) 

            CC1 : การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความช านาญด้านทันตสาธารณสุขเพ่ือให้บริการประชาชน 

                    แบบบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชา  

            CC2 : การบริการทางทันตกรรมขั้นสูงที่มีการบูรณาการกับสหสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

                    (interdisciplinary advanced dental care) 

             (ปรับปรุงมติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 

2.6 ข้อมูลพื้นฐำนของคณะทันตแพทยศำสตร์ 
1) สภำพแวดล้อมขององค์กร 
 คณะฯ  มีภารกิจหลักท้ังในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริการวิชาชีพ 
โดยมีการจัดการศึกษาตาม ตำรำงท่ี 7 ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ
ประเทศ  
1.1) ข้อมูลหลักสูตรและจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงท่ี 7 การจัดการศึกษาจ านวน 13 หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (จ ำนวนนักศึกษำทุกระดับ 506 คน) 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

ระดับปริญญำตรี 
(นักศึกษา 388 คน) 

1 หลักสูตร จัดการเรียนการสอน เป็น 2 ช่วง ได้แก่ 
- ชั้นปีท่ี 1-3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ท้ังบรรยายและปฏิบัติการ 

รวมท้ังกลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไป 
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ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

- ชั้นปี 4-6 วิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ท้ังบรรยาย ปฏิบัติการทางทันตกรรม 
และฝึกปฏิบัติในคลินิก การฝึกทักษะการวิจัย และฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  

ระดับบัณฑิตศึกษำ จ านวน 12 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวม จ านวน 118 คน 

ระดับปริญญาโท 
(นักศึกษา 55 คน) 

  5 หลักสูตร - รับจากทันตแพทย์ (เฉพาะสาขาวิชาทันตสาธารณสุข รับทันตาภิบาลด้วย) 
- มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย การฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง 
- การสัมมนา การพัฒนาทักษะด้านวิจัย และการท าวิทยานิพนธ์ 

ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง 
(นักศึกษา 9 คน) 

2 หลักสูตร - รับจากทันตแพทย์ท่ัวประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย 
- การฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง การวิพากษ์บทความวิชาการ และการสัมมนา 

ระดับปริญญาเอก  
(นักศึกษา 18 คน) 
 

1 หลักสูตร - รับจากทันตแพทย์ผู้ท่ีจบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

- จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูงการสัมมนา เน้นการพัฒนา
ทักษะด้านวิจัยและการท าดุษฎีนิพนธ์ 

ระดับหลักสูตรวุฒิบัตร
ทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
(นักศึกษา 36 คน) 

4 หลักสูตร - รับจากทันตแพทย์ท่ัวประเทศมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและเน้นการฝึกทักษะ
ทางคลนิิกขั้นสูง การวิพากษ์บทความวิชาการ การสัมมนา และวิจัย 

 

ตำรำงท่ี 8 สถิติจ ำนวนนักศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำ / หลักสูตร/ สำขำวิชำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(1) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต 410 412 385 388 

(2) ระดับบัณฑติศึกษา (ป.โท+ป.ช้ันสงู+เอก+วูฒบิัตร) 102 132 130 118 

-  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง (ป.ช้ันสูง) 9 9 10 9 

     1. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 8 8 8 8 

     2. สาขาวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 1 2 1 

-  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (ป.โท ) 53 74 68 55 

     1. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์         

         - วิชาเอกปริทันตวิทยา 7 7 9 5 

         - วิชาเอกทันตสาธารณสุข 8 7 7 11 

         - วิชาเอกทันตกรรมส าหรับเด็ก 6 10 12 10 

         - วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ 11 16 16 14 

         - วิชาเอกการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2 4 4 3 

     2. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ) 11 13 10 2 

     3. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ) 6 10 4 4 

     4. สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทย์ 2 2 1 1 

     5. สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ  - 5 5 5 
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ระดับกำรศึกษำ / หลักสูตร/ สำขำวิชำ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

-  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (ป.เอก) 5 5 5 18 

     1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก 5 5 5 18 

-  หลักสูตรวุฒิบตัร (เทียบเท่าป.เอก) 35 44 47 36 

     1. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 17 21 23 13 

     2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 12 17 17 14 

     3. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 6 6 6 6 

     4. ทันตกรรมบดเคียว - - 1 3 

รวมทั้งหมด(1)+(2) (คน) ณ ต.ค. 2563 512 544 515 506 

        นอกจากนนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังมีภารกิจส าคัญ ด้ำนกำรวิจัย ที่ให้ความส าคัญในการสร้างองค์
ความรู้ และพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพ่ือแก้ไขปัญหาโรคในช่อง
ปาก รวมทั้งด าเนินการวิจัยแบบบูรณาการของกลุ่มวิจัย และด าเนินการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำรได้ให้ความส าคัญในการบริการวิชาการเพ่ือการส่งเสริมและป้องกันโรคในช่องปากในชุมชน 
รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตกรรมและทันตแพทยศาสตรศึกษา ทั้งใน
รูปแบบ Online และ Onsiteกำรให้บริกำรวิชำชีพ มีการบริการรักษาทางทันตกรรรมในโรงพยาบาลทันตก
รรม โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมที่ให้บริการรักษาโรคในช่องปากที่มีความซับซ้อน รวมทั้งการดูแล
รักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ การบริการอ่ืนๆตามตำรำงที ่9 กำรบริกำรที่ส ำคัญ 
ตำรำง 9 การบริการที่ส าคัญ 
กำรบริกำร แนวทำงและวิธีกำรให้บริกำร  

กำ
รว

ิจัย
 

ด าเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุนภายนอกท้ังในและต่างประเทศ ผ่าน 4 กลุ่มวิจัย(กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม กลุ่มวิจัย
เลเซอร์ทางทันตกรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากฯ)  
และศูนย์วิจัยผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และความวิการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า นอกจากนั้นยังมีการวิจัยร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันอื่นๆ ท้ังในและนอกประเทศ  

กำ
รบ

ริก
ำร

วิช
ำช

ีพ 

- ให้บริการผ่านโรงพยาบาลทันตกรรมซ่ึงมีจ านวนยูนิตทันตกรรมรวม 296 ยูนิต หอผู้ป่วยใน 10 เตียง ห้องผ่าตัด 2 
ห้อง ท้ังน้ีโรงพยาบาลทันตกรรมมีหน้าท่ี สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการคลินิก และการวิจัยใน
คลินิกส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรและ
ให้บริการทางทันตกรรมขั้นสูงต่างๆ ท้ังในรูปแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษา รวมท้ังกลุ่ม
ผู้ป่วยสูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีความต้องการพิเศษ (Special needs) กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีความ
ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าและผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรม 
ประกอบด้วย ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม ศูนย์ทันตกรรมเลเซอร์ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์ฟื้นฟูใบหน้าและ
ขากรรไกร รวมถึงศูนย์ความเจ็บปวดของใบหน้าและเวชศาสตร์ช่องปาก นอกจากน้ันยังมีการออกหน่วยทันตกรรม
พระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนท่ีเพื่อให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
การท าศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  
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กำรบริกำร แนวทำงและวิธีกำรให้บริกำร  
กำ

รบ
ริก

ำร
วิช

ำก
ำร

  - การจัดฝึกอบรม จัดประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะขั้นสูงให้ทันตแพทย์ท่ัวไปรวมท้ังทันตแพทย์
ประเทศในลุ่มน้ าโขง โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก ในโรงเรียนประถมศึกษารอบมหาวิทยาลัย และ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและกลุ่ม
ท่ีมีความต้องการพิเศษในชุมชนต่างๆ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Online)ปีละ 3 ฉบับ ซ่ึง
เป็นวารสารทันตแพทยศาสตร์ฉบับเดียวในประเทศไทยท่ีอยู่ใน TCITier 1 (ในประเทศไทยมี 9 ฉบับ) 

 

1.2) ข้อมูลบุคลำกร จ ำนวน ระดับกำรศึกษำและคุณวุฒิ 
คณะฯ  มีบุคลากรทั้งหมด 299 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามตารางที่ 10 
ตำรำงที่ 10 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา (ณ วันที่ 5 มี.ค.64) 

วุฒิกำรศึกษำ สำยวิชำกำร 
สำยสนับสนุน

วิชำชีพ* 
สำยสนับสนุน

ทั่วไป 
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี - 47 41 ต ำแหน่งทำงวิชำกำร (คน) 
สำยผู้สอน : รวม 88 คน  
ศ./รศ./ผศ./อ.=3/24/43/17 
คิดเป็นร้อยละ =3.45/27.59/49.42 /19.54 
ต ำแหน่งควำมก้ำวหน้ำของสำยสนับสนุน (คน)  
ช านาญการพิเศษ = 9ช านาญการ = 17 
ปฏิบัติการ = 51 ช านาญงานพิเศษ = 1 
ช านาญงาน = 41 ปฏิบัติงาน = 31 ท่ัวไป = 58 

ปริญญาตรี/ป.บัณฑิต 1 41 58 

ปริญญาโท 14 9 14 

ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า 

72 2 - 

รวม 87 99 113 

อำยุคนเฉลี่ย 47.72 34.86 44.37 

           อำยุงำนเฉลี่ย 22.31 7.02 17.65 

รวมทั้งหมด    299  คน  

* สายสนับสนุนวิชาชีพ หมายถึง ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบ าบัด พยาบาล นักรังสีการแพทย์, ช่างทัน
ตกรรม,ผู้ช่วยทันตแพทย์, ผู้ช่วยเภสัชกร 
1.3) ข้อมูลอำคำรสถำนที่ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่ส ำคัญ 
ตำรำงที่ 11 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญ 

อำคำร

สถำนที่ 

- อาคารมหิตลานุสรณ์ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันตกรรม ส านักงานและห้องสมุด 
- รพ.ทันตกรรม 4 อาคาร ประกอบด้วย ยูนิตทันตกรรม 296ยูนิต (รวมยูนิตทันตกรรมผู้สูงอายุ) ห้องผ่าตัด 2 ห้อง  

หอผู้ป่วยใน 10 เตียง รวมท้ังห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา และห้องปฏิบัติการวิจัย 
- หอพักนักศึกษาทันตแพทย์ จ านวน 2 หลัง ประกอบด้วย ห้องพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการทันตกรรมส าหรับนักศีกษา

เพื่อท างานนอกเวลารวมท้ัง study room 
- อาคารฝ่ายพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย ส านักงานและห้องประชุม รวมท้ังห้องส าหรับให้ค าปรึกษานักศึกษา 

เทคโนโลยี ฐานข้อมูลท่ีใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลการเงิน (KKU-FMIS) 2) ฐานข้อมูลระบบE-office 3) ฐานข้อมูล

การจัดหาพัสดุ DENT-MIS และ 4) ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอลส าหรับงานทันตกรรม 

(PACS) 5) ระบบข้อมูลเวชระเบียนและฐานข้อมูลผู้ป่วยโรงพยาบาลทันตกรรม (HIS) 6) ระบบลาออนไลน์ 6) Smart 

classroom และมีระบบ KKU E-learning รองรับการเรียนการสอนทางไกล 
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อุปกรณ์ - ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ หุ่นฝึกทักษะผู้ป่วยจ าลอง 126 ชุด   

- ด้านวิจัย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยท่ีมีครุภัณฑ์วิจัยท่ีทันสมัยและเพียงพอ ตัวอย่างครุภัณฑ์ที่ส าคัญและราคา
แพง ได้แก่ Intraoral scanner, CAD/CAM, กล้อง SEM, เครื่องวัดความแข็งระดับนาโน,conebeam computed 
tomography, real-time PCR 

ห้องสมุด มีท่ีน่ังอ่านหนังสือจ านวน 90 ท่ีน่ัง มีทรัพยากรหนังสือและสื่อท่ีเป็นหนังสือภาษาไทย จ านวน 4,276 เล่ม ภาษาอังกฤษ 

จ านวน 3,861 เล่ม และวารสารท่ีบอกรับเป็นฉบับออนไลน์ จ านวน 38 รายการ มีฐานข้อมูลวารสารท้ังใน/ต่างประเทศ  
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หมำยเหต ุ โครงสร้างการบริหารองค์กร อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบบัที่ 3139/2562 ลว.26 พ.ย.2562 เร่ือง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานยอ่ยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์  
และค าสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 250/2563 ลว.17 พ.ย.2563 เร่ือง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

แผนภำพที่ 6 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

2.7 โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

อธิการบดี

คณบดี

รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

งานบริหาร

หน่วยทรัพยากร
บุคคลและ       
สารบรรณ

หน่วยอาคาร
สถานท่ี

และยานพาหนะ

หน่วยสื่อสาร
องค์กร

หน่วยซ่อม
บ ารุง

งานคลังและพัสดุ

หน่วยการเงิน
และบัญชี

หน่วยพัสดุ

ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะฯ

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา

งานการศึกษา

หน่วยrพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์

เก่าสัมพันธ์

หน่วยสนับสนนุ   
การเรียนการสอน

หน่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ

ห้องสมุดสมนึก

พูนทรัพย์ (งานฝากจาก 
สน.ห้องสมุด)

หน่วยทะเบียน
และประมวลผล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา                   

และวิเทศสัมพันธ์

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

หน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษาต่อเนื่อง

หน่วย
ห้องปฏิบัติการ

วิจัย

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์

งานแผนยุทธศาสตร์

หน่วยแผนและ
สารสนเทศ

หน่วย
ประกันคุณภาพ

หน่วยสนับสนุน
สาขาวิชา

รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาล 

ทันตกรรม

งานส านักงาน

รพ.ทันตกรรม

งานบริการ
รักษาพยาบาล

งานส่งเสริม        
การบริการ

หัวหน้าสาขาวิชา

และหัวหน้าแขนงวิชา

สาขาวิชา 

ชีวเวชศาสตรช์่องปาก

- แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก

- แขนงวิชาปริทันตวิทยา

- แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก

สาขาวิชา

ทันตกรรมป้องกัน
- แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน

- แขนงวิชาทันตสาธารณสุข

- แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก
หัวหน้าสาขาวิชา 
ทันตกรรมบูรณะ

หัวหน้าสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

หัวหน้าสาขาวิชา 
ทันตกรรมประดิษฐ์

คณะกรรมการประจ าคณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563– 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์| 27 

2.8 ประเด็นยุทธศำสตร์คณะทันตแพทยศำสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 (Strategic Plan) 
 การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ใน 4 ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 ซึ่งได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 ในวาระการบริหารในการน าคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 ไปสู่เป้าหมายในอีก 4 ปี
ข้างหน้า เมื่อค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน 5 ด้าน จากเดิม 6 ด้านจากทบทวนในปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว  
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2.9 ประเด็นยุทธศำสตร์เป้ำประสงค์ และกลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: กำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 
 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/เป้ำประสงค์ :  
         1. การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากตามกระบวน
ทัศน์ใหม่ ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล 
         2. การพัฒนาการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

กลยุทธ์/มำตรกำร 

  กลยุทธ์ที่ 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ให้มีทักษะที่จ าเป็นในอนาคต เช่น โครงการพัฒนาทักษะนอกเหนือจาก
วิชาชีพและทักษะส าหรบัอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับที่บรูณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ระยะยาว) 
 เช่น การพัฒนาหลักสตูรที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ  

  กลยุทธ์ที่ 1.3 แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA ในระดับปริญญาตรี (ระยะยาว)  
  เช่น โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว) เช่น การปรับกระบวนการเรียนรู้เปน็  
Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ 

           หมำยเหตุ : การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ระบุเพิ่มเติมในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 บริหารจัดการองค์กรฯ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: กำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม  
  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ /เป้ำประสงค์ : 
 1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชนไ์ด ้

กลยุทธ์/มำตรกำร 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น 
 โครงการpublication camp  โครงการส่งเสรมิแรงจูงใจในการสรา้งงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 2.2 แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย (ระยะยาว) เช่น   
สนับสนุนการขอทุนจากสถาบันตา่งประเทศเพื่อสร้างเครือข่าย ทุนสนับสนุนการงานท างานวิจัยร่วมกับสถาบัน
ต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 2.3 แผนส่งเสริมการวิจยั นวัตกรรม (ระยะยาว) 
เช่น โครงการส่งเสรมิทุนนวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะนักวิจัยและนวัตกรรมทางทันตกรรม  
โครงการ “เสริมสรา้งแนวคิดนวัตกรรม: Innovation Mindset and Design Thinking”  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำวิชำชีพและสังคม  
 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ /เป้ำประสงค์ :   
 1. เป็นแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขในระดับชาติ 
           และนานาชาติ 
กลยุทธ์/มำตรกำร 

 กลยุทธ์ที่ 3.1  แผนพัฒนาการบริหารการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยาว) เช่น โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชีย   
     ร่วมกับ UW ด้าน Clinical Research Methodology & Dental Public Health  โครงการจัดการฝึกอบรมร่วมกบั 
     สถาบันที่มี MOU  โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางสุขภาพช่องปาก 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรรักษำพยำบำลที่ได้มำตรฐำน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง 
 
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ /เป้ำประสงค์ :   
 1. ยกระดับการให้บริการทางทันตกรรมตามมาตรฐานระดับสากล 

           2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งชุมชนที่ก าหนด (กลยุทธ์ที่ 3.5) 

กลยุทธ์/มำตรกำร 
กลยุทธ์ที่ 4.1  แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม (ระยะยาว) เช่น โครงการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพ รพ.ทันตกรรม โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศ รพ.ทันตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4.2  แผนพัฒนาศนูยค์วามเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทนัตกรรม เช่น  
- ศูนย์ทันตกรรมผู้สงูอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ ปี 2565)  
- ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ ปี 2565)  
- ศูนย์การดูแลผูป้่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ (แล้วเสร็จ ปี 2566)   
กลยุทธ์ที่ 4.3  แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว)  
เช่น โครงการขยายเครือข่ายกลุม่ผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการขยายการให้บริการทันตกรรมขั้นสูง  
(เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery)  
กลยุทธ์ที่ 4.4  แผนพฒันาระบบการรักษาพยาบาลทางทนัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
เช่น โครงการจัดตั้งศนูย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทางทันตกรรม  Digital Technology (CAD/ CAM, Intraoral 
Scanner, Cone Beam CT, Extra Oral 3D Camera) 
กลยุทธ์ที่ 4.5  แผนสนบัสนนุการบริการและสรา้งเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกแก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพิเศษ 
และชุมชนที่ก าหนด (ระยะยาว) เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
และผู้ปว่ยความต้องการพิเศษ (อบรม care giver) โครงการสรา้งเครือข่าย tele dentistry ในผู้ป่วยความ
ต้องการผู้ป่วย ผูด้้อยโอกาส ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ การบูรณาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ (วิชา family 
dentistry ปี 4 (65) วิชาทนัตกรรมผู้สูงอายุ ปี 6 วิชา หลักสูตรบัณฑิต PEDO ชุมชน งานโรงพยาบาล 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563– 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์| 30 

เช่น ตรวจฟันที่ รพสต.สามเหลี่ยมศุกร์เช้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic  งานทนัตกรรมครอบครัว 
เยี่ยมบ้านร่วมกับวสส. ทนัตภิบาล) 

 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว 
 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ /เป้ำประสงค์ :    
1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย Digital platform 
2. เพื่อยกระดับประสทิธิผลของการปฏิบัติการ 

3. บุคลากร มีทักษะส าคัญที่พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง  
 

กลยุทธ์/มำตรกำร 
กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว) ได้แก่ ระบบสารสนเทศ 
PACS,  HIS, HR การเงิน การศกึษา วิจัย เช่น การเชื่อมข้อมูลจากระบบ HIS ติดตามปริมาณงาน นศ. 
ใช้ HIS ติดตามปริมาณงานในการรักษาพยาบาลของบุคลากร ใช้ติดตามการบริหารจัดการวัสดเุพื่อท า 
unit cost analysis ของการรักษาพยาบาล โครงการ Data Governance 
กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการตน้ทุน เชน่ โครงการวิเคราะห์ Unit Cost ในแต่ละพนัธกิจ เช่น การวิเคราะห์
ต้นทุนผลลพัธ์ทุกหลักสูตร การบริการรักษาพยาบาล โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ในกระบวนการท างาน
หลัก/ กระบวนการสนับสนนุ ครุภัณฑ์ราคาแพง เชน่ ครุภัณฑ์ digital dentistry วิจัย chiller 

   กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพฒันาทักษะที่จ าเปน็ให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร  
เช่น โครงการ Growth mindset โครงการ Critical thinking โครงการ Digital literacy 

           กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT KKU rebranding 
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2.10 แผนภำพยุทธศำสตร์กำรบริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
การบริหารงานและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปี ข้างหน้าดังโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพ 

แผนภำพที่ 8 แผนผังยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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2.11 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 

 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ปี 2567 

แผนภำพที่ 9 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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2.12 ประเด็นกลยุทธ์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย แผนปฏิบัติกำรปี 2565  
ตารางที่ 8 กลยทุธ์ วตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ ตวัวดั เป้าหมายและกรอบการวางแผนระยะสัน้ระยะยาวที่ส าคญั (ผลการทบทวนตลุาคม 2564) 

วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, 

CC และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบตัิกำรระยะสั้น/ ระยะยำวที่ส ำคัญ 

ตัววัดแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบตัิกำร 

ค่ำคำดกำรณ ์
ตัวอย่ำงแผน 
ด้ำนบุคลำกร 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

SO1. กำรจัดกำรศึกษำที่
ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของสังคม 
(SC2, SA1, SOp2) 
ผู้รับผิดชอบ: AA, RA 
เป้าประสงค์ 
1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตทันตแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก
ตามกระบวนทัศน์ใหม ่ที่ได้
มาตรฐานวิชาชีพระดบัสากล 
 
 

ตัววัด SO  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

80 85 90 90 
 

- รางวัลที่ศิษย์ปัจจบุันได้รับระดับชาติและนานาชาต ิ 4 5 5 6  

- ร้อยละบัณฑิตที่มีงานท าภายใน 6 เดือน *   75 85  

แผนปฏิบัติการ:  
แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ให้มีทักษะทีจ่ าเป็นในอนาคต 
เช่น โครงการพัฒนาทักษะนอกเหนือจากวิชาชพีและทักษะ 
ส าหรับอนาคต  

ผลการประเมินตนเองของ นศ.ชั้นปี ที่ 1-6  
ในการพัฒนาทักษะส าหรับอนาคต 
ที่ได้รับการพัฒนา   

80 83 85 87 
แผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์:  
- โครงการพัฒนาทักษะในอนาคต 
- โครงการพัฒนาความรู้ทันตแพทยศาสตรศึกษา  
- โครงการถ่ายทอดความรู้ mentorship 

ส าหรับอาจารย์ที่ดุแลนศ.ระดับบัณฑิตศึกษา 
(วิจัย) 

ร้อยละการสอบผ่าน NL 93 95 95 95 

แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและตรงกับ 
ความต้องการของกลุ่ม เป้าหมาย (ระยะยาว) เช่น การพัฒนา
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับการพัฒนา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของ 
กลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามระดับ  

4 5 5 6 

แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA 
ในระดับปริญญาตรี (ระยะยาว) เช่น โครงการเตรียมความพร้อม 
เพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA  
(ระดับปริญญาตรี) 

  ผ่าน  - โครงการพัฒนาความรู้มาตรฐานเกณฑ์ AUN-
QA 

- โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในองค์กร
ตามเกณฑ์ AUN-QA 

 แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว)  
เช่น การปรับกระบวนการเรียนรู้เป็น Learning Paradigm  
การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์  

ร้อยละของรายวิชาทีป่รับเป็นการจัดการเรียน
การสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่  
(จ าแนกตามระดับ)* 

  10 20 โครงการพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ 

ตัววัด SO 
- ร้อยละของผู้เข้าอบรมบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นต่อปี  

200 250 350 400  
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2. การพัฒนาการจัดการศึกษา
รูปแบบใหม่ เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
 

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ  80 83 85 87  

แผนปฏิบัติการ:  
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 เช่น การสร้างรายวิชา/ ชุดวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกิตได้  
(Credit Bank) (ระยะยาว) 
โครงการจัดท าหลักสูตร ส าหรับInternship training ในรูปแบ
Moduleส าหรับทันตแพทย ์จบใหม ่ โครงการฝึกอบรมส าหรับ
ทันตแพทย์ทั่วไปทั้ง online/ onsite  โครงการ reskill ตามแผน 
reinventing university 

จ านวนรายวิชา/ ชุดวิชาที่เป็น credit bank   1 2 -โครงการพัฒนาความรู้ใหก้ับอาจารย์ทีส่อดคล้อง
กับกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

SO2 ควำมเป็นเลิศด้ำน
งำนวิจัยและนวตักรรม 
(SC3, SA2, SA3) 
ผู้รับผิดชอบ:  RA 
เป้าประสงค์ 
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ระดับชาติและนานาชาติ และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  

ตัววัด SO       

- รายได้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา และงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์(บาท) (7.5ก1-6) 50,000 100,000 150,000 200,000  

- ร้อยละของผลงานวิจยัที่น าไปใช้ประโยชน์  65 70 75 80  

- ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมด  60 65 70 75  

แผนปฏิบัติการ  
แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
เช่น โครงการpublication camp   

สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
และนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์  
(Paper/ Faculty)  

 
0.45 

 
0.47 

 
0.50 

 
0.55 

แผนพัฒนาศักยภาพนกัวจิัย: โครงการส่งเสริม
การตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โครงการการ
บริหารจัดการทุนวิจยั 

โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัย จ านวนเงินทุนวิจยัที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกต่อจ านวนอาจารย ์(บาท)  

20,000 35,000 40,000 45,000  

แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านการวิจยั 
(ระยะยาว) เช่น  สนับสนุนการขอทุนจากสถาบันตา่งประเทศ 
เพื่อสร้างเครือข่าย ทุนสนับสนุนการงานท างานวิจยัร่วมกบั 
สถาบันต่างประเทศแผนส่งเสริมการวิจยั นวัตกรรม (ระยะยาว) 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS  
ที่เกิดจาก Collaborative MOU  

5 6 7 7 - แผนจัดสรรต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 
- แผนการบ่มเพาะนกัวจิัยและนวัตกรรม 
ทางทันตกรรม เช่น  

ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus  
Q1, Q2 ต่อจ านวนอาจารย์  

20 25 25 30 - โครงการ “เสวนาเพื่อสร้างงานวิจยัสู่
นวัตกรรม” 
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เช่น โครงการส่งเสริมทุนนวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะนกัวจิัยและ จ านวนนวัตกรรม  3 4 4 5 - โครงการให้ความรู ้“วธิีการขอทุนและการสร้าง 

 นวัตกรรมทางทันตกรรม - โครงการ “เสริมสร้างแนวคิด
นวัตกรรม: Innovation Mindset and Design Thinking” 

ร้อยละผลงานวิจยัที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
ต่อจ านวนอาจารย์  

1.5 2 2.5 3 นวัตกรรมให้เกิดผลส าเร็จ” 

SO3. กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อ
พัฒนำวิชำชีพและสังคม  
1.เป็นแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะ
ทางด้านทันตแพทยศาสตร์และ
ทันตสาธารณสุขในระดับชาติ
และนานาชาติ  
ผู้รับผิดชอบ: RA 

ตัววัด SO  
ร้อยละความพึงพอใจของทันตแพทย์ที่เข้ารับบริการวิชาการ   90 93 93 95 

 

รายได้จากการจัดการศึกษาตอ่เนื่อง (ล้านบาท)  2 2.5 3 3.5  

แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการบรหิารการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง  
(ระยะยาว) เช่น โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชียร่วมกับ UW  
ด้าน Clinical Research Methodology & Dental Public 
Health  โครงการจัดการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันที่ม ีMOU 
โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางสุขภาพชอ่งปาก 

- จ านวนโครงการฝึกอบรม CE 7 8 9 10  

- จ านวนผู้เข้ารว่มฝึกอบรม จ าแนกเป็นคน
ไทย/ ต่างประเทศ  

  5% 10% โครงการฝกึอบรม Mentor  
โครงการวิจัย 

SO4 กำรรักษำพยำบำลที่ได้
มำตรฐำน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลำง  
(SC6, SC4, SA1, SOp1,  
SOp2, CC2) 
ผู้รับผิดชอบ: DH  
เป้าประสงค์ 
1. ยกระดับการให้บริการทางทัน
ตกรรมตามมาตรฐานระดับสากล 
 

ตัววัด SO  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล  

 
80 

 
83 

 
85 

 
87 

 

- ร้อยละก าไรสุทธิจากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น/ ปี *  5% 
45 ล้าน 

6% 
48 ล้าน 

8% 
52 ล้าน 

9% 
57 ล้าน 

 

แผนปฏิบัติการ แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม  
(ระยะยาว) เช่น 
โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.ทนัตกรรม  
โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะ
โรคโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศ รพ.ทันตกรรม 

การผ่านมาตรฐาน Hospital Accreditation 
(HA) 

 ขั้น2  ขั้น3 - แผนจัดสรรอัตราก าลังเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ให้บริการตามมาตรฐาน HA เช่น พยาบาลและ
พยาบาลวิสัญญ ีนักจิตวิทยา พนกังานเภสัช
กรรม เภสัชกร  

- แผนพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานคุณภาพรพ.
และมาตรฐานวิชาชีพ  

จ านวนคลินิกที่ผ่านมาตรฐานการรับรองเฉพาะ
โรค (Disease Specific Standard) 
- ศูนย์ผู้ปว่ยปากแหว่งเพดานโหว ่ 
(re accreditation) และศูนย์ทันตกรรม 
รากเทียม ป ี2565 

  1  

  - ศูนย์บ าบัดความเจ็บปวดของช่องปาก 
และใบหน้า ปี 2566 

    -  
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  - ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและ 
ใบหน้าแบบบูรณาการ ปี 2567 

    -  

 แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น  
- ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายแุละผู้ปว่ยความต้องการพิเศษ  
(แล้วเสร็จ ปี 2565)  
- ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ ป ี2565)  
- ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ  
(แล้วเสร็จ ปี 2566)   

จ านวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้าน 
ทันตกรรม  

4 5 5 6 - แผนจัดสรรต าแหน่ง ทันตแพทย์ ผู้ชว่ยทันต
แพทย์ นกัรังสีการแพทย์ นกักายภาพบ าบัด 
รองรับภาระงานการใหบ้ริการในศูนย์ความเป็น
เลิศ 

 - Success rate ในการรักษาของแต่ละ 
ศูนย์ความเป็นเลิศ* 

75 % 78% 80% 82% 

 - จ านวนผู้ปว่ยที่เพิ่มขึ้นในศูนย์ความเปน็เลิศ
เฉพาะทางด้านทันตกรรม* 

200 คน 250 คน 300 คน 350 คน 

 แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว) เช่น  
โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล  
โครงการขยายการให้บรกิารทันตกรรมขัน้สูง  
(เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery)  

- รายได้จากการรักษาพยาบาล (ล้านบาท)  
 

80 82 85 87 - โครงการพัฒนาความรู้/ ทกัษะการบริการทัน
ตกรรมในสาขาเฉพาะทาง 

 แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทางทันตกรรม  
Digital Technology (CAD/ CAM, Intraoral Scanner, Cone 
Beam CT, Extra Oral 3D Camera) 

จ านวนผู้ปว่ยทั้งหมดที่ได้รับการบรกิารทาง 
ทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

650 700 750 800 - โครงการพัฒนาทักษะการบริการทางทนัตก
รรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้ปว่ย
พิเศษ รวมทั้งชุมชนที่ก าหนด  
ผู้รับผิดชอบ: DH, SI 

ตัววัด SO  
สภาวะสุขภาพช่องปาก (จ านวนฟันผุ ถอน อุด: DMFT Index) ในกลุ่มนักเรียนที่ควบคุมได้  3.5 3.2 3 2.8 

 

Community trust* 88 90 92 93  

แผนปฏิบัติการ  
แผนสนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกแก่ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพิเศษ และชุมชนที่ก าหนด (ระยะยาว) 
เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

ความพึงพอใจของชุมชนที่ก าหนดต่อการ
บริการ/ ส่งเสริม/ ป้องกัน/ รักษาพยาบาล  

83 85 87 90 โครงการพัฒนาความรู้และทกัษะการบริการทัน
ตกรรมในผู้สูงอายุและผู้ป่วยความตอ้งการพิเศษ   
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วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, 

CC และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบตัิกำรระยะสั้น/ ระยะยำวที่ส ำคัญ 

ตัววัดแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบตัิกำร 

ค่ำคำดกำรณ ์
ตัวอย่ำงแผน 
ด้ำนบุคลำกร 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผูป้่วยความต้องการพิเศษ  
(อบรม care giver) โครงการสร้างเครือข่าย tele dentistry ใน
ผู้ป่วยความต้องการ ผูป้่วย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  การบูร
ณาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ.(วิชา family 
dentistry ปี 4 (65)วิชาทันตกรรมผู้สูงอาย ุปี 6 วิชา หลักสูตร
บัณฑิต PEDO ชุมชน  งานรพ. เช่น ตรวจฟันที่รพสต.สามเหลี่ยม
ศุกร์เช้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic  งานทันตกรรม
ครอบครัว เยี่ยมบา้นร่วมกบัวสส. ทันตภิบาล) 

SO5 กำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ที่ทันสมัยและคล่องตัว 
เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรด้วย Digital platform 
ผู้รับผิดชอบ: : AdA, DH, SI 
RA AA 

ตัววัด SO  
1.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ digital platform / ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (ในบุคลากร ลูกค้า C1-5/ S  
ทุกกลุ่ม * 

80 83 85 87 
 

2.ความพึงพอใจของทีมบริหารในการใชข้้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ 80 83 85 87  

แผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 
(ระยะยาว) ได้แก่ ระบบสารสนเทศ PACS, HIS, HR การเงิน 
การศึกษา วิจัย เช่น การเชื่อมข้อมูลจากระบบ HIS ติดตาม
ปริมาณงานนศ. ใช้ HIS ติดตามปริมาณงานในการรักษาพยาบาล
ของบุคลากร ใช้ติดตามการบริหารจัดการวัสดุ เพื่อท า unit cost 
analysis ของการรักษาพยาบาล โครงการ Data Governance 

ร้อยละของระบบสารสนเทศที่แล้วเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนดใน IT Roadmap  
 

40 60 80 100 โครงการพัฒนาความรู้ในการบรหิารผลลัพธ์
องค์กรและจัดการสารสนเทศ 

      

แผนปฏิบัติการ  
พัฒนากระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เช่น โครงการ
พัฒนาsoftware/ Application เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

ร้อยละของกระบวนการท างานที่ก าหนดในได้
พัฒนาหรือปรับปรุงการท างานบน Digital 
Workflow  

3 5 5 5 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์  
โครงการพัฒนาทักษะดจิิทัลในบุคลากร 

จ านวน Application ที่ใช้ในการจัดการศึกษา/ 
การบริการสุขภาพชอ่งปาก / การบริหาร
จัดการ  

3 5 5 5  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, SOp, 

CC และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบตัิกำรระยะสั้น/ ระยะยำวที่ส ำคัญ 

ตัววัดแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบตัิกำร 

ค่ำคำดกำรณ ์
ตัวอย่ำงแผน 
ด้ำนบุคลำกร 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

2.เพื่อยกระดับประสิทธิผลของ
การปฏิบัตกิาร 

ตัววัด SO 
1. Productivity/ head (ล้านบาท)* 4 แสน 4 แสน 4 แสน 4.2 แสน 

 

 แผนปฏิบตัิกำร 
1. แผนการจัดการต้นทุน เช่น โครงการวิเคราะห์ Unit Cost ใน
แต่ละพันธกิจ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ทุกหลักสูตร การ
บริการรักษาพยาบาล โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ใน
กระบวนการท างานหลกั/ กระบวนการสนับสนุน ครุภัณฑ์ราคา
แพง เช่น ครุภัณฑ์ digital dentistry วจิัย chiller 

ร้อยละของสารสนเทศ unit cost และ Cost 
Utility ที่แล้วเสร็จตามแผน 

   
70% 

 
75% 

แผนพัฒนาความรู้บุคลากรด้านการบริหารงาน
เชิงธุรกิจ (Business Mindset) 

3. บุคลากร มีทักษะส าคัญที่
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 ผู้รับผิดชอบ: Ad A 

ตัววัด SO 
ร้อยละของบุคลากรแต่ละกลุ่มที่มีทักษะ ส าคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

   
60% 

 
70% 

 

แผนปฏิบตัิกำร  
1. แผนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นใหก้ับบุคลากรเพื่อส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์กร เช่น โครงการ Growth mindset 
โครงการ Critical thinking โครงการ Digital literacy 

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะ 
ส าคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ในแต่ละกลุ่ม 

   
60% 

 
70% 

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

4. การเสริมสร้างภาพลักษณ์
องค์กร 

ตัววัด SO  
ร้อยละความผกูพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   
80% 

 
85% 

 

ผู้รับผิดชอบ: Ad A ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้รับบริการวิชาการในแต่ละปี   15% 20%  

 แผนปฏิบัติการ แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น 
โครงการ DENT KKU rebranding (คณบดีเป็นประธาน) 

ร้อยละการรับรู้ภาพลกัษณ์องค์กร ของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  70% 75% โครงการพัฒนาความรู้ด้านการตลาด การ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

หมำยเหต ุ* อำจมีกำรปรับคำ่เปำ้หมำยกำรด ำเนินงำนระหว่ำงปี 
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2.13 กรอบงบประมำณโครงกำร ระยะปำนกลำง คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 ที่ส ำคัญจ ำแนกตำมตำมประเด็นยุทธศำสตร์  
แผนปฏิบตัิกำรที่ส ำคัญ/ตัวชี้วัดส ำคัญ กลยุทธ์ตัวชี้วัดส ำคัญ/ท้ำทำย โครงกำร/กิจกรรม ที่ส ำคัญ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์

1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑติทนัตแพทยแ์ละผู้เชี่ยวชำญดำ้นสุขภำพช่องปำกตำมกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ได้มำตรฐำนวิชำชีพระดับสำกล 

 กลยุทธ์ที่ 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ให้มีทักษะที่จ าเป็นในอนาคต เช่น  
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ นศ.เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชพีทางทันตกรรม  
(การเตรียมการสอบใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมแบบใหม่) 
2. โครงการฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชนภาคสนาม  
3. โครงการกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา (กลุ่มโครงการในคณะ) 

 
100,000 

 
17,000 

1,426,500 

 
60,000 

 
15,800 

1,126,000 

 
80,000 

 
16,000 

1,200,000 

 
80,000 

 
16,000 

1,200,000 

 
รองคณบดฝี่าย

การศึกษา 
หัวหน้าสาขาวิชา/

แขนงวิชา 

4. โครงการสนับสนุนการศึกษาส าหรับบุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้าน  600,000 400,000 500,000 500,000 รองคณบดี 

 5. โครงการพัฒนาทักษะนอกเหนือจากวิชาชีพและทักษะส าหรับอนาคต  
(การส่งเสรมิทกัษะทางสังคม Soft skills และการสื่อสารภาษาอังกฤษ กิจกรรมจติตปัญญาศึกษา 
เพื่อส่งเสริม 21st century skills ของนักศกึษา) 

127,500 50,000 120,000 120,000 ฝ่ายวจิัย บัณฑิตฯ 

 กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนพัฒนาหลักสูตรในทกุระดับที่บูรณาการและตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย (ระยะยาว) เช่น  
6. โครงการสัมมนาคณาจารย์ประจ าปี  
7. โครงการอบรมที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา  
8. โครงการส่งเสริม 21st century skill ส าหรับอาจารย ์
9. โครงการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปา้หมายทั้งใน 
และต่างประเทศ (พัฒนาการเรียนการสอนและสัมมนาสาขาวิชาเพื่อวางแผน) 

 
 
300,000 
 
 
275,300 

 
 
150,000 
 
 
96,690 

 
 
200,000 
10,000 
80,000 
100,000 

 
 
200,000 
 
 
100,000 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/
แขนงวิชา 

 กลยุทธ์ที่ 1.3 แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA ใน
ระดับปริญญาตรี (ระยะยาว) 
10. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

   
350,000 

 รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตฯรองคณบดฝี่าย

ยุทธศาสตร์ 
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แผนปฏิบตัิกำรที่ส ำคัญ/ตัวชี้วัดส ำคัญ กลยุทธ์ตัวชี้วัดส ำคัญ/ท้ำทำย โครงกำร/กิจกรรม ที่ส ำคัญ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ผู้รับผิดชอบ 

 กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว) เช่น  
11. โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน 
12 การปรับกระบวนการเรียนรู้ เป็น Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้
ข้ามศาสตร์ (การอบรมระยะสั้นส าหรับทันตแพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันต
แพทยสภารับรอง) 

   
4,150,000 
1,920,000 

 
ฝ่ายวจิัยบัณฑิตฯ 
หัวหน้าสาขาวิชา/

แขนงวิชา 

2. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ เพื่อกำรเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

 กลยุทธ์ที่ 1.5 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
เช่น การสร้างรายวิชา/ ชุดวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกิตได้ (Credit Bank) (ระยะยาว)  
13. โครงการจัดท าหลักสูตร ส าหรับ Internship training ในรูปแบบ Module  
ส าหรับทันตแพทย์จบใหม ่(ปี 2565-2566) 
14. โครงการฝึกอบรมส าหรับทันตแพทย์ทั่วไปทั้ง online/ onsite   
15. โครงการ reskill ตามแผน reinventing university  
16 ประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL EDUCATION IN  
THE POST COVID-19 ERA (Webinars)  
17. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์   
18. โครงการกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต   
19. โครงการสนับสนุนการจัดพิมพ์ต ารา/หนังสือ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์.  

 
 
 
- 

งบอบรม CE  
- 
- 
 

300,000 
80,000 
160,000 

 
 
 
- 

งบอบรม CE 
- 
- 
 

150,000 
50,000 
160,000 

 
 
 
งบบัณฑิต 
งบอบรม CE 
งบบัณฑิต 
งบอบรม CE 
 
150,000 
50,000 
160,000 

 
 
 
100,000 
งบอบรม CE 
100,000 
100,000 
 
150,000 
50,000 
160,000 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา 

ฝ่ายวจิัยบัณฑิตฯ 
หัวหน้าสาขาวิชา/

แขนงวิชา 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
 1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น  

20. โครงการ publication camp  
21. โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัย 
22. โครงการเสวนางานวิจยัและบัณฑิตศึกษา (ปฐมนิเทศ/พบปะ/ถ่ายทอด/เสวนา)  
23. โครงการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในการค้นคว้าวิจยัระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 
50,000 

- 
46,000 
3,800 

 

 
50,000 

- 
42,000 
3,800 

 

 
50,000 
งบฝ่าย 
45,000 
4,000 

 

 
. 50,000 
100,000 
45,000 
4,000 

 

ฝ่ายวจิัยบัณฑิตฯ 
หัวหน้าสาขาวิชา/

แขนงวิชา 
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 กลยุทธ์ที่ 2.2 แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งประเทศด้านการวิจัย  
(ระยะยาว) เช่น  สนับสนุนการขอทุนจากสถาบันตา่งประเทศเพื่อสร้างเครือข่าย  
ทุนสนับสนุนการงานท างานวจิัยรว่มกับสถาบันต่างประเทศ  
24. โครงการความร่วมมือด้านการวจิัยกับต่างประเทศ (ทุนต่างๆ) 

 
13,000 

 
 

 
13,000 

 
 

 
13,000 

 
 

 
13,000 

 
 

 

 กลยุทธ์ที่ 2.3 แผนส่งเสริมการวิจยั นวตักรรม (ระยะยาว) เช่น  
25. โครงการส่งเสริมทุนนวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะนักวิจยัและนวัตกรรมทางทนัตกรรม 
“เสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรม: Innovation Mindset and Design Thinking”*  
26. โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเซีย  
 
27. โครงการจัดท าเว็บไซต์และ KDJ ออนไลน์  
28. โครงการสนับสนุนการน าเสนอบทความทางวิชาการและผลงาน (กลุ่มโครงการ) 

 
งบกองทุนวิจัย 

 
กองทุน มข.  

1 % 
- 

230,000 

 
งบกองทุนวิจัย 

 
กองทุน มข.  

   1 % 
10,700 
130,000 

 
งบกองทุนวิจัย 

 
กองทุน มข.  

1 % 
11,000 
200,000 

 
งบกองทุนวิจัย 

 
กองทุน มข. 

1 % 
11,000 
200,000 

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา 

ฝ่ายวจิัยบัณฑิตฯ 
หัวหน้าสาขาวิชา/

แขนงวิชา 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : กำรบริกำรวชิำกำรเพื่อพัฒนำวิชำชีพและสังคม  
วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
            1. เป็นแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขในระดับชาติและนานาชาติ 

 กลยุทธ์ที่ 3.1 แผนพัฒนาการบรหิารการจัดการเรียนรู้ต่อเนื่อง  
(ระยะยาว) เช่น 
 29. โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชียร่วมกบั UW ด้าน Clinical Research  
Methodology & Dental Public Health   
30. โครงการจัดการฝึกอบรมร่วมกับสถาบันที่มี MOU   
31. โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทางสุขภาพช่องปาก 
(กลุ่มโครงการ : อบรมระยะสั้นทันตกรรมครอบครัวฯ/ทันตกรรมผู้สูงอายุ/ 
อบรมเชิงปฏิบัติการรักษาคลองรากฟันกราม/การบรรยายวิชาการพิเศษความกา้วหนา้
ทางศัลยศาสตร์ฯ/Direct Veneers/CE) 
32. โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศก าลังพัฒนาในภูมภิาคลุ่มน้ าโขงและ
ประชาคมอาเซียน 

 
 

ทุนภายนอก 
 

งบ CE 
910,000 

 
 
 

งบบริการ 
80,000 

 
 

ทุนภายนอก 
 

งบ CE 
5,212,000 

 
 
 

7,000 

 
 

ทุนภายนอก 
 

งบ CE 
4,367,300 

 
 
 

7,000 

 
 

ทุนภายนอก 
 

งบ CE 
4,500,000 

 
 
 

7,000 
 

 
รองคณบดีฝ่าย 
วิจัยบัณฑิตฯ 

หัวหน้าสาขาวิชา/
แขนงวิชา 
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ยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรรักษำพยำบำลทีไ่ด้มำตรฐำน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง 
วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ ์
1. ยกระดับการให้บริการทางทันตกรรมตามมาตรฐานระดับสากล 

 กลยุทธ์ที่ 4.1 แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรมตามมาตรฐาน  
Hospital Accreditation (ระยะยาว) เช่น  
33. โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.ทันตกรรม 
34. โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค* 
35. โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศ รพ.ทันตกรรม 

 
 

300,000 
- 

งบแผ่นดิน 

 
 

400,000 
- 

งบแผ่นดิน 

 
 
280,000 
งบด าเนินงาน 
งบแผ่นดิน 

 
 
280,000 
100,000 
งบแผ่นดิน 

 
รองคณบดีฝ่าย 

ทันตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 4.2  แผนพัฒนาศูนย์ความเปน็เลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น  
- ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายแุละผู้ปว่ยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ 65)  
- ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ 65)  
- ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ (แล้วเสร็จ 66)  
36.  โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.ทันตกรรม (HA) (D8) 
  (การพัฒนา Excellence center) 

 
 
 
 

300,000 

 
 
 
 

400,000 
 

 
 
 
 

280,000 
 

 
 
 
 

280,000 
 

รองคณบดีฝ่าย 
ทันตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 4.3  แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว) เช่น  
37. โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล และการขยายการให้บริการ
ทันตกรรมขั้นสูง (เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery) 

 
งบด าเนินงาน 

 
งบด าเนินงาน 

 
งบด าเนินงาน 

 
งบด าเนินงาน 

รองคณบดีฝ่าย 
ทันตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 4.4  แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
38. โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ทางทันตกรรม  Digital Technology  
(CAD/ CAM, Intraoral Scanner, Cone Beam CT, Extra Oral 3D Camera) 

 
- 

 
- 

 
450,000 

 
450,000 

รองคณบดีฝ่าย 
ทันตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 4.5  แผนสนับสนุนการบรกิารและสร้างเสริมทันตสุขภาพเชิงรุกแก่ กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปว่ยพิเศษและชุมชนที่ก าหนด (ระยะยาว) เช่น 
39. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
40. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผู้ป่วยความต้องการพิเศษ (อบรม care giver)  
41. โครงการสร้างเครือข่าย tele dentistry ในผู้ป่วยความตอ้งการผู้ป่วย  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ การบูรณาการ การเรียนการสอน บรกิารวิชาการ*  
(วิชา family dentistry ปี 4 (65) วิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ปี 6 วิชา หลกัสูตรบัณฑิต 

 
 

งบกลางปี 
งบผู้สูงอายุ 
งบสปสช. 

 
 

12,000 
งบผู้สูงอายุ 
งบสปสช. 

 
 

20,000 
งบผู้สูงอายุ 
งบสปสช. 

 

 
 

20,000 
งบผู้สูงอายุ 
งบสปสช. 

รองคณบดีฝ่าย 
ทันตกรรม 

หัวหน้าสาขาวิชา/
แขนงวิชา 
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PEDO ชุมชน  งานรพ. เช่น ตรวจฟันที่ รพสต.สามเหลี่ยมศุกร์เช้า ผู้สูงอาย ุ(รพ.ศรีฯ) 
well baby clinic  งานทันตกรรมครอบครัว เยี่ยมบ้านร่วมกับวสส. ทันตภิบาล) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจดักำรองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว  
วัตถุประสงค์เชิงกลยทุธ์  
              1. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรด้วย Digital platform 
              2. เพื่อยกระดับประสิทธิผลของการปฏบิัติการ 
              3. บุคลากร มีทกัษะส าคัญที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

 กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว) ได้แก่  
ระบบสารสนเทศ PACS,  HIS, HR การเงิน การศึกษา วิจยั เช่น  
การเชื่อมข้อมูลจากระบบ HIS ติดตามปริมาณงาน นศ.ใช้ HIS ติดตามปริมาณงานในการ
รักษาพยาบาลของบุคลากร ใช้ติดตามการบริหารจัดการวัสดุเพื่อท า unit cost analysis 
ของการรักษาพยาบาล โครงการ Data Governance 
42. โครงการพัฒนาระบบดิจิตอลและสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (C4) 

 
 
 
 
 

50,000 

 
 
 
 
 

70,000 100,000 100,000 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย 
รพ.ทันตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน  
43. โครงการวิเคราะห์ Unit Cost ในแต่ละพันธกจิ เช่น  
การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ทุกหลกัสูตร การบริการรักษาพยาบาล (ปี 2565-2566) 
44. โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ในกระบวนการท างานหลกั/ กระบวนการสนับสนุน 
ครุภัณฑ์ราคาแพง เช่น ครุภัณฑ์ digital dentistry วิจัย chiller (ปี 2565-2566) 
45. โครงการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน 

 
 
- 
 
-  

10,000 

 
 

- 
 
-  

10,000 

 
 

งบด าเนินงาน 
 

งบด าเนินงาน 
10,000 

 
 

50,000 
 

50,000 
10,000 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย 
รพ.ทันตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความส าเร็จของ
องค์กร เช่น  
46. โครงการ Growth mindset  
47. โครงการ Critical thinking  
48. โครงการ Digital literacy 
49. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใชภ้าษาอังกฤษในการสื่อสารส าหรับบุคลากร 
สายสนับสนุน 
50. โครงการสร้างสุข (Happy workplace) 

 
 
- 
- 

งบพัฒนา 
งบพัฒนา 
บุคลากร 
60,000 

 
 
- 
- 

งบพัฒนา 
งบพัฒนา 
บุคลากร 
60,000 

 
 

งบพัฒนา 
งบพัฒนา 
งบพัฒนา 
งบพัฒนา 
บุคลากร 
100,000 

 
 

50,000 
50,000 
50,000 

งบพัฒนา 
บุคลากร 
100,000 

รองคณบดีฝ่าย 
บริหาร 
รองคณบดีฝ่าย 
วิจัยบัณฑิตฯ 
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 กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร เช่น  
51. โครงการ DENT KKU rebranding 
52. โครงการวารสารทันตกาลพฤกษ์ 
53. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางส่ือมวลชน (รวมหนังสือพิมพ์) 
54. โครงการจัดแถลงข่าว 

 
- 

ออนไลน์ 
10,000 
20,000 

 
- 

ออนไลน์ 
10,000 
20,000 

 
งบด าเนินงาน 

ออนไลน์ 
10,000 
20,000 
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หมำยเหตุ : อาจมีการเสนอโครงการและปรับชื่อโครงการระหว่างปีงบประมาณ ตามแนวนโยบายผู้บรหิารหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
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2.14 กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 
จ ำแนกตำมประเภทงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์  (เดิม) (รอพิจำรณำทบทวนแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณในปี 2565) 

งบประมำณตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

2563 
(พรบ.งบ) 

2564 2565 2566 ผลรวม ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม 
รวมงบประมาณ 33,975,600 35,674,380 37,458,099 39,331,004 146,439,083 14.00 

งบประมาณแผ่นดิน 1,700,000 1,785,000 1,874,250 1,967,963 7,327,213 0.70 

งบประมาณรายได ้ 32,275,600 33,889,380 35,583,849 37,363,041 139,111,870 13.30 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ควำมเป็นเลิศด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม 
รวมงบประมาณ 2,026,500 2,127,825 2,234,216 2,345,927 8,734,468 0.84 

งบประมาณแผ่นดิน 60,000 63,000 66,150 69,458 258,608 0.02 

งบประมาณรายได ้ 1,966,500 2,064,825 2,168,066 2,276,470 8,475,861 0.81 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำรวิชำชีพ 

รวมงบประมาณ 48,580,500 51,009,525 53,560,001 56,238,001 209,388,028 20.02 

งบประมาณแผ่นดิน 1,818,000 1,908,900 2,004,345 2,104,562 7,835,807 0.75 

งบประมาณรายได ้ 46,762,500 49,100,625 51,555,656 54,133,439 201,552,220 19.27 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์ดิจิทัล (Digital Dental School Development) 
รวมงบประมาณ 16,303,000 17,118,150 17,974,058 18,872,760 70,267,968 6.72 

งบประมาณแผ่นดิน 16,000,000 16,800,000 17,640,000 18,522,000 68,962,000 6.59 

งบประมาณรายได ้ 303,000 318,150 334,058 350,760 1,305,968 0.12 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพ่ืองำนเห็นผล คนเป็นสขุ (Management Excellence, Healthy and Happy Organization) 
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งบประมำณตำมประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

2563 
(พรบ.งบ) 

2564 2565 2566 ผลรวม ร้อยละ 

รวมงบประมาณ 132,460,200 139,083,210 146,037,371 153,339,239 570,920,020 54.60 

งบประมาณแผ่นดิน 40,805,600 42,845,880 44,988,174 47,237,583 175,877,237 16.82 

งบประมาณรายได ้ 91,654,600 96,237,330 101,049,197 106,101,656 395,042,783 37.78 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล (Internationalization) 

รวมงบประมาณ 9,264,000 9,727,200 10,213,560 10,724,238 39,928,998 3.82 

งบประมาณแผ่นดิน 8,000,000 8,400,000 8,820,000 9,261,000 34,481,000 3.30 

งบประมาณรายได ้ 1,264,000 1,327,200 1,393,560 1,463,238 5,447,998 0.52 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 242,609,800 254,740,290 267,477,305 280,851,170 1,045,678,564 100 

รวมงบประมำณแผ่นดิน* 68,383,600 71,802,780 75,392,919 79,162,565 294,741,864 28.19 

รวมงบประมำณรำยได้* 174,226,200 182,937,510 192,084,386 201,688,605 750,936,700 71.81 

 * ประมำณกำรในอัตรำเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 5 ต่อปี 
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ภำคผนวก 
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ก. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรแผนและยุทธศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563– 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์| 49 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563– 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์| 50 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563– 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์| 51 

 

 


