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ค ำน ำ 
 
 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบับนี้ จัดท า
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 
และ 17 บัญญัติให้ส่วนราชการจะต้องท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าเสนอ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มาตรา 23 (1) 
ให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ก าหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติ
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และมาตรา 37 (2) 
ให้คณะฯ จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ 
  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบับนี้ได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 
2565 และฉบับปรับปรุงในคราวตามประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และปรับปรุงในเดือน
ตุลาคม 2565 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยน ารายละเอียดแผนการด าเนินงาน และกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้
หลักการของแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โดยมีสาระส าคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 และแผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นแผนการพัฒนาตามจุดเน้นเชิง
ยุทธศาสตร์ (กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)) ก าหนดกรอบระยะเวลา 
5 ปี  (พ.ศ. 2565 – 2569) กรอบกับแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
พ.ศ. 2563 – 2566 ของรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานุชปิติพัฒน์ ผู้ได้รับคัดเลือกจากสภา
มหาวิทยาลัยให้ด ารงต าแหน่งคณบดี วาระที่ 2 ช่วงปี 2563 – 2566 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 
3368/2562 ลงวันที่  29 เมษายน 2562 โดยด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่  18 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป 
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดงาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบ โดยประกอบด้วยเนื้อหา
สาระ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันต
แพทยศาสตร์ ส่วนที่ 3 การก ากับติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและกลไกใน
การบริหารงาน/โครงการ ในระดับคณะฯ/ภาควิชา/หน่วยงาน การสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติสู่บุคลากร
ทุกระดับเพ่ือร่วมกันผลักดันให้การด าเนินการในภารกิจต่าง ๆ เกิดสัมฤทธิผลบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
 แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มีสาระส าคัญบนพ้ืนฐานหลักการที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 กอปรกับ
แผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นแผนการพัฒนาตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ (กลุ่มพัฒนาการวิจัย
ระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)) ก าหนดกรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) และ
ยุทธศาสตร์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ “คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นน าแห่ง
อาเซียน” แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือรับใช้สังคม  
                               ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 5 ตัววัด SO 6 ตัววัด AP 12 โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  
                               ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 6 ตัววัด SO 6 ตัววัด AP 8 โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม 
                                ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 ตัววัด SO 2 ตัววัด AP 2 โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
                               ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 4 ตัววัด SO 8 ตัววัด AP 11 โครงการ/กิจกรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว  
                               ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 4 ตัววัด SO 8 ตัววัด AP 8 โครงการ/กิจกรรม 
   กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เริ่มจากการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี และน าข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มา ผลการส ารวจข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประชุมระดม
ความคิดเห็นจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณท่ีใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน  
 กระบวนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน นอกจากจะด าเนินการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบระยะเวลาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังได้มีกลไกก ากับติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
คณะกรรมการแผนและสารสนเทศ มีกลไกการประกันคุณภาพเข้าร่วมเครือข่ายคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา การท างานโดยประสานงานร่วมกับกองแผนงาน และส านักงานประเมินและประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

1.1 กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำร 
 การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 
2566 และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ มายังคณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น รวมถึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
และภายนอก (SWOT) โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 กรอบแผนการศึกษา
ชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 
– 2565) ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2565 - 2569) ทักษะนักศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 – 2567 ตลอดจนการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย 
(พ.ศ. 2563 - 2566) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็น 
“มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก” พร้อมทั้งได้ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและพันธกิจที่ส าคั  3 ด้าน 
คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) 
และด้านจิตวิ  าณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจ
ดังกล่าว จ าเป็นต้องมี การปรับเปลี่ยนครั้งให ่ (Transformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยยังคงมี
ความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยน
โลก (Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย จึงได้ก าหนดทิศทางการบริหาร 
มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า กอปรกับแผนการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นแผนการพัฒนาตามจุดเน้น
เชิงยุทธศาสตร์ (กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research)) ก าหนดกรอบ
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) สาระส าคั  ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ และ 29 แผนงาน/
โครงการ ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ต่างๆ คณะจึงได้น ามาก าหนดแผนและทิศทางการบริหาร และคณะ 
ทันตแพทยศาสตร์ใน 4 ปี ข้างหน้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปที่ได้ 
 ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และคณะฯ ได้การวิเคราะห์ถึงข้อมูลพ้ืนฐานตามภารกิจจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์ถึง
สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก กรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง แผนการพลิกโฉม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภายหลังสถานการณ์ Covid-19) มาพิจารณา และแนวโน้มด้านต่าง ๆ กอปรกับ
ข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วน



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร|์ 2 

ได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และตามอ านาจหน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารงานภายในคณะฯ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 ต่อไป 
 

1.2 ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก 

คณะฯ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมและสมรรถนะหลัก ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ “A Great Dental School for All” โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดส าหรับทุกคน 

เป้ำหมำยในปี 2567 

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 เมือ่วันที่ 18 สิงหาคม 2563)     
วัฒนธรรมองค์กร : “STAR” 

 S = Service-mind การบริการด้วยใจ 
 T = Teamwork การท างานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกคน 
 A = Adaptability การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง  
 R = Responsibility ความรับผิดชอบ 

สมรรถนะหลักคณะทันตแพทยศำสตร์ (Core Competencies) 
CC1 : การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความช านา ด้านทันตสาธารณสุขเพ่ือให้บริการประชาชน 
        แบบบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชา  
CC2 : การบริการทางทันตกรรมขั้นสูงที่มีการบูรณาการกับสหสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ            
         (interdisciplinary advanced dental care) 
     (ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
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หมำยเหต ุโครงสร้างการบริหารองค์กร อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3139/2562 ลว.26 พ.ย.2562 เร่ือง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานยอ่ยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 

และค าสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 250/2563 ลว. 17 พ.ย. 2563 เร่ือง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

แผนภำพที่ 1 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

 

1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 

อธิการบดี

คณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร

งานบริหาร

หน่วยทรัพยากร
บุคคลและ       
สารบรรณ

หน่วยอาคาร
สถานท่ี
และ

ยานพาหนะ

หน่วยสื่อสาร
องค์กร

หน่วยซ่อม
บ ารุง

งานคลังและพัสดุ

หน่วยการเงิน
และบัญชี

หน่วยพัสดุ

ผู้อ านวยการกอง
บริหารงานคณะฯ

รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษา

งานการศึกษา

หน่วยrพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์

เก่าสัมพันธ์

หน่วยสนับสนนุ   
การเรียนการสอน

หน่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ

ห้องสมุดสมนึก

พูนทรัพย์ (งานฝากจาก 
สน.ห้องสมุด)

หน่วยทะเบียน
และประมวลผล

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

งานวิจัย บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์

หน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษาต่อเนื่อง

หน่วยห้องปฏิบัติการ
วิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายยุทธศาสตร์

งานแผนยุทธศาสตร์

หน่วยแผนและ
สารสนเทศ

หน่วย
ประกันคุณภาพ

หน่วยสนับสนุน
สาขาวิชา

รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม

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 า
คณะ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศำสตร ์

 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการตามนโยบายการน าทิศทาง ตามกรอบนโยบายการบริหาร และ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งที่เป็นภารกิจหลักตามกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ปกติ 
(Functional-based approach) ภารกิจตามกรอบนโยบายแนวทางการพัฒนาประเทศเชิงมิติ พ้ืนที่ 
(Area-based approach) และภารกิจเชิงกลยุทธ์ตามวาระงานส าคั ของประเทศ (Agenda-based 
approach) โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
พ.ศ. 2563 – 2566 และได้ก าหนดแนวนโยบายที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหาร ดังนี้ 
    2.1 วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศำสตร์  เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2567  

          “โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดส าหรับทุกคน : A Great Dental School for All”             

             (ปรับปรุงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 

    2.2 พันธกิจ 

        1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ   

        2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพ่ือรับใช้สังคม   

        3) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม   

        4) การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติเพ่ือรับใช้สังคม   

             แผนภำพที่ 2 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตำรำงท่ี 1 ขั้นตอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยน าเข้า และผลผลิตในการจัดท าแผนโดยสรุป 

ขั้นตอน ช่วงเวลำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ผลผลิต (Output) 
1.กำรวิเครำะห์องค์กร 

ขั้นที่ 1 
ขั้นที่ 2 

ตุลาคม-
ธันวาคม 

ทีมบริหาร  กก.คณะฯ - ข้อมูลในข้อ 1-2 
- ความตอ้งการของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- Market trend 
- Stakeholder need 
- Key Strategic Challenges, Advantages, Opportunities 
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ขั้นตอน ช่วงเวลำ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) ผลผลิต (Output) 
2. กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และก ำหนดกลยุทธ์ 

ขั้นที่ 3 
ขั้นที่ 4 
ขั้นที่ 5 

มกราคม-
มีนาคม 

ทีมบริหาร  กก.คณะฯ - Output จากระยะที่ 1 
- ทิศทางขององค์กร 
 

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

3.กำรน ำไปสู่กำรปฏบิัต ิ

ขั้นที่ 6 
ขั้นที่ 7 

เมษายน-
มิถุนายน 

ทีมบริหาร  สาขา/
แขนงวิชา หน่วยงาน 
บุคลากร 

- Output จากระยะที่ 2 
- แผนผังยุทธศาสตร์ 

- Approved action plan 
- Approved Budget 
- Workforce Plans 

4. กำรก ำกับ ตดิตำม วัดผลและปรับปรุง 

ขั้นที่ 8
ขั้นที่ 9
ขั้นที่10 

กรกฎาคม-
กันยายน 

ทีมบริหาร  กก.คณะฯ 
 ผู้เรียน ผู้รับบริการ 
บุคลากร 

- Output จากระยะที่ 3 
- แนวทาง Cascading KPI 
- ผลการด าเนินงานปจัจุบัน 
- Key Environment Changes  

- KPI Setting 
- ผลตามวัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ส าคั  
- Best Practice , Lesson Learn 
- Strategic Planning Process 

ที่มำ : เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2.3 แผนกลยุทธ์กำรบริหำร คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น  
        การบริหารงานและการจัดท าแผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปี ข้างหน้าตามวิสัยทัศน์คณะ มีโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพ 

 
แผนภำพที่ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 2 ปัจจัยและสารสนเทศที่ส าคั ที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ 

 
 

 

 

 

 
แผนภำพที่ 4 การจัดท าและแผนผังกระบวนการถ่ายทอด KPI สู่การปฏิบัติ 

ตามล าดับด้วย Value Driver Tree คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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แผนภำพที่ 5 กลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ปี 2567 

แผนภำพที่ 6 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์  
 ในวาระการบริหารในการน าคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 ไปสู่เป้าหมายในอีก 4 ปี
ข้างหน้า เมื่อค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน 5 ด้าน จากเดิม 6 ด้าน (จากการทบทวน ตุลาคม 2564) ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือรับใช้สังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม  
                               (รวมการพัฒนาสู่ความเป็นสากล) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว  
                               (รวมการพัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตรด์ิจิทัล)  

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: กำรจัดกำรศึกษำตำมกระบวนทัศน์ใหม่เพื่อรับใช้สังคม 

 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์/เป้ำประสงค์ :  
         1. การจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชา ด้านสุขภาพช่องปากตามกระบวน
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 ในระดับปริ  าตรี (ระยะยาว)  
  เช่น โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-QA 

กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว) เช่น การปรับกระบวนการเรียนรู้เปน็  
Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ 

           หมำยเหตุ : การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ระบุเพิม่เติมในประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบริหารฯ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: กำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม  
  

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ /เป้ำประสงค์ : 
 1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชนไ์ด ้

กลยุทธ์/มำตรกำร 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ เช่น 
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 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”  

 
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 3.1  แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม (ระยะยาว) เช่น โครงการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพ รพ.ทันตกรรม โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรคโครงการ
ปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศ รพ.ทันตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3.2  แผนพัฒนาศนูยค์วามเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทนัตกรรม เช่น  
- ศูนย์ทันตกรรมผู้สงูอายุและผูป้่วยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ 65)  
- ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ 65)  
- ศูนย์การดูแลผูป้่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ (แล้วเสร็จ 66)   
กลยุทธ์ที่ 3.3  แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว) เช่น โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มี
สิทธิการรักษาพยาบาล โครงการขยายการให้บริการทันตกรรมข้ันสูง  (เชน่ Esthetic Dentistry, 
Orthognathic Surgery)  
กลยุทธ์ที่ 3.4  แผนพฒันาระบบการรักษาพยาบาลทางทนัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โครงการจัดตั้ง
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ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั ทางทนัตกรรม  Digital Technology (CAD/ CAM, Intraoral Scanner, Cone 
Beam CT, Extra Oral 3D Camera) 
กลยุทธ์ที่ 3.5  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  งานรพ. เช่น ตรวจ
ฟันที่รพสต.สามเหลี่ยมศุกร์เช้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic  งานทันตกรรมครอบครัว เยี่ยมบ้าน
ร่วมกับวสส. ทันตภิบาล) 

 

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

3. บุคลากร มีทักษะส าคั ที่พรอ้มรับการเปลี่ยนแปลง  
 

กลยุทธ์/มำตรกำร 
กลยุทธ์ที่ 4.1 แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว) ได้แก่ ระบบสารสนเทศ 
PACS,  HIS, HR การเงิน การศกึษา วิจัย เช่น การเชื่อมข้อมูลจากระบบ HIS ติดตามปริมาณงาน นศ. 
ใช้ HIS ตดิตามปริมาณงานในการรักษาพยาบาลของบุคลากร ใช้ติดตามการบริหารจัดการวัสดเุพื่อท า 
unit cost analysis ของการรักษาพยาบาล โครงการ Data Governance 
กลยุทธ์ที่ 4.2 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 4.3 แผนพฒันาทักษะที่จ าเปน็ให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริมความส าเร็จขององค์กร  
เช่น โครงการ Growth mindset โครงการ Critical thinking โครงการ Digital literacy 

           กลยุทธ์ที่ 4.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT KKU rebranding 
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2.5 แผนที่ยุทธศำสตร์คณะทันตแพทยศำสตร์ 2565  
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2.6 ประเด็นกลยทุธ์ ตวัชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย แผนปฏิบัติกำรปี 2565  
ตำรำงท่ี 1 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัววัด เป้าหมายและกรอบการวางแผนระยะสั้นระยะยาวที่ส าคั  (ผลการทบทวนตุลาคม 2564) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์

ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติกำรระยะสั้น/ ระยะยำวที่ส ำคัญ 

ตัววัดแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติกำร 

ค่ำคำดกำรณ์ 
ตัวอย่ำงแผน 
ด้ำนบุคลำกร 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

SO1. กำรจัดกำรศึกษำ 
ที่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของสังคม 
(SC2, SA1, SOp2) 
ผู้รับผิดชอบ: AA, RA 
เป้าประสงค ์
1. การจัดการศึกษาเพื่อผลิต
บัณฑิตทันตแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชา ด้านสุขภาพช่อง
ปากตามกระบวนทัศน์ใหม่ 
ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับ
สากล 
 
 

ตัววัด SO   
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

80 85 90 90 
 

- รางวัลที่ศิษย์ปัจจุบันไดร้ับระดับชาติและนานาชาติ  4 5 5 6  

- ร้อยละบณัฑติที่มีงานท าภายใน 6 เดือน *   75 85  
แผนปฏิบัติการ:  
แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ใหม้ีทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 
เช่น โครงการพัฒนาทักษะนอกเหนือจากวิชาชีพและ
ทักษะส าหรับอนาคต  

ผลการประเมินตนเองของ นศ.ช้ันปีท่ี 1-
6 ในการพัฒนาทักษะส าหรับอนาคตที่
ได้รับการพัฒนา   

80 83 85 87 
แผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์:  
- โครงการพัฒนาทักษะในอนาคต 
- โครงการพัฒนาความรู้ทันต

แพทยศาสตรศึกษา  
- โครงการถ่ายทอดความรู้ 

mentorship ส าหรับอาจารย์ทีดุ่
แลนศ.ระดับบณัฑิตศึกษา (วิจัย) 

ร้อยละการสอบผ่าน NL 93 95 95 95 

แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและ
ตรงกับความต้องการของกลุ่ม เป้าหมาย (ระยะยาว) 
เช่น การพัฒนาหลักสตูรที่ตอบสนองความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ 

จ านวนหลักสตูรทีไ่ด้รบัการพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามระดับ  

4 5 5 6 

แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรบัรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ 
AUN-QA ในระดับปร ิ าตรี (ระยะยาว) เช่น  
โครงการเตรยีมความพร้อมเพื่อการรับรองมาตรฐาน 
ด้วยเกณฑ์ AUN- QA 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA  
(ระดับปริ  าตรี) 

  ผ่าน  - โครงการพัฒนาความรู้มาตรฐาน
เกณฑ ์AUN-QA 

- โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
ภายในองค์กรตามเกณฑ์ AUN-QA 
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 แผนการจดัการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ 
(ระยะยาว) เช่น การปรับกระบวนการเรยีนรู้เป็น 
Learning Paradigm การบูรณาการองค์ความรู ้
ข้ามศาสตร ์

ร้อยละของรายวิชาที่ปรับเป็นการ
จัดการเรียนการสอนตามกระบวนทัศน์
ใหม่ (จ าแนกตามระดับ)* 

  10 20 โครงการพัฒนาความรู้ในการจดัการ
เรียนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม ่

2. การพัฒนาการจัด
การศึกษารูปแบบใหม่ เพื่อ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
 

ตัววัด SO 
- ร้อยละของผูเ้ข้าอบรมบริการวิชาการที่เพิ่มขึ้นต่อปี  

200 250 350 400  

- ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการ  80 83 85 87  

แผนปฏิบัติการ:  
แผนพัฒนาการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 
 เช่น การสร้างรายวิชา/ ชุดวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกติ
ได้ (Credit Bank) (ระยะยาว) โครงการจัดท าหลักสตูร 
ส าหรับInternship training ในรปูแบModuleส าหรับ
ทันตแพทย์ จบใหม่  โครงการฝึกอบรมส าหรับทันต
แพทย์ท่ัวไปทั้ง online/ onsite  โครงการ reskill  
ตามแผน reinventing university 

จ านวนรายวิชา/ ชุดวิชาที่เป็น  
credit bank 

  1 2 -โครงการพัฒนาความรู้ให้กับอาจารย์
ที่สอดคล้องกับกระบวนการจดั
การศึกษาตลอดชีวิต 

SO2 ควำมเป็นเลิศด้ำน  ตัววัด SO       
งำนวิจัยและนวัตกรรม 
(SC3, SA2, SA3) 
ผู้รับผิดชอบ:  RA 
เป้าประสงค ์

- รายได้ผลงานทรัพยส์ินทางปั  า และงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (บาท)  
(7.5ก1-6) 

50,000 100,000 150,000 200,000 
 

- ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์  65 70 75 80  
- ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ต่อจ านวนผลงานตีพิมพ์ท้ังหมด  60 65 70 75  
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ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีม่ีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับระดับชาติและ
นานาชาติ และสามารถ 

แผนปฏิบัติการ  
แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ เช่น โครงการpublication camp  
โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการสร้างงานวิจัย 

สัดส่วนผลงานตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาต ิ
และนานาชาตติ่อจ านวนอาจารย์  
(Paper/ Faculty) 

 
0.45 

 
0.47 

 
0.50 

 
0.55 

แผนพัฒนาศักยภาพนักวิจยั: โครงการ
ส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติ โครงการการบรหิารจดัการ
ทุนวิจัย 

น าไปใช้ประโยชน์ได ้  จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีไดร้ับสนับสนนุจาก
แหล่งทุนภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ 
(บาท)  

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

แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การวิจัย(ระยะยาว) เช่น  สนับสนนุการขอทุนจาก
สถาบันต่างประเทศ 
เพื่อสร้างเครือข่าย ทุนสนับสนุนการงานท างานวิจัย
ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ 

ผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์ในฐานข้อมูล 
SCOPUS ที่เกิดจาก Collaborative 
MOU  

5 6 7 7 - แผนจัดสรรต าแหน่งนักวิทยาศาสตร ์
- แผนการบ่มเพาะนักวิจัยและ
นวัตกรรม 
ทางทันตกรรม เช่น  

ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus  
Q1, Q2 ต่อจ านวนอาจารย์  

20 25 25 30  

 จ านวนนวัตกรรม  3 4 4 5  
 แผนส่งเสริมการวิจัย 

นวัตกรรม (ระยะยาว)เช่น โครงการส่งเสริมทุน
นวัตกรรมเพื่อการบ่มเพาะนักวิจัยและนวัตกรรม 
ทางทันตกรรม โครงการ “เสริมสร้างแนวคิดนวัตกรรม: 
Innovation Mindset and Design Thinking” 
 
 

ร้อยละผลงานวิจัยท่ีต่อยอดเชิงพาณิชย ์
ต่อจ านวนอาจารย์  

1.5 2 2.5 3 - โครงการ “เสวนาเพื่อสร้างงานวจิัยสู่
นวัตกรรม” 
- โครงการให้ความรู้ “วิธีการขอทุน
และการสรา้งนวัตกรรมให้เกิด
ผลส าเร็จ” 
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SO3. กำรบริกำรวิชำกำร
เพ่ือพัฒนำวิชำชีพและ
สังคม  
1.เป็นแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะ
ทางด้านทันตแพทยศาสตร์
และทันตสาธารณสุขใน
ระดับชาติและนานาชาติ  
ผู้รับผิดชอบ: RA 

ตัววัด SO  
ร้อยละความพึงพอใจของทันตแพทย์ที่เข้ารับบริการวิชาการ   90 93 93 95 

 

รายได้จากการจัดการศึกษาต่อเนือ่ง (ล้านบาท)  2 2.5 3 3.5  
แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการบรหิารการจดัการเรียนรู้
ต่อเนื่อง (ระยะยาว) เช่น โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชีย
ร่วมกับ UW ด้าน Clinical Research Methodology 
& Dental Public Health  โครงการจัดการฝึกอบรม
ร่วมกับสถาบันทีม่ี MOU โครงการฝึกอบรมระยะสั้นทาง
สุขภาพช่องปาก 

- จ านวนโครงการฝึกอบรม CE 7 8 9 10  

- จ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ าแนกเป็น
คนไทย/ ตา่งประเทศ  

  5% 10% โครงการฝึกอบรม Mentor  
โครงการวิจัย 

SO4 กำรรักษำพยำบำลที่
ได้มำตรฐำน มุ่งเน้นผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลำง  
(SC6, SC4, SA1, SOp1,  
SOp2, CC2) 
ผู้รับผิดชอบ: DH  
เป้าประสงค ์
1. ยกระดับการให้บริการ
ทางทันตกรรมตาม
มาตรฐานระดับสากล 
 

ตัววัด SO  
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาล  

 
80 

 
83 

 
85 

 
87 

 

- ร้อยละก าไรสุทธิจากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น/ ปี *  5% 
45 ล้าน 

6% 
48  
ล้าน 

8% 
52 ล้าน 

9% 
57 ล้าน 

 

แผนปฏิบัติการ แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทัน
ตกรรม  
(ระยะยาว) เช่น 
โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.ทันตกรรม  
โครงการเตรยีมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการ
รับรองเฉพาะโรคโครงการปรับปรงุคุณภาพระบบระบาย
อากาศ รพ.ทันตกรรม 

การผ่านมาตรฐาน Hospital 
Accreditation (HA) 

 ขั้น2  ขั้น3 - แผนจัดสรรอัตราก าลังเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการให้บริการตาม
มาตรฐาน HA เช่น พยาบาลและ
พยาบาลวิส ั ี นักจติวิทยา 
พนักงานเภสัชกรรม เภสัชกร  

- แผนพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
คุณภาพรพ.และมาตรฐานวิชาชีพ  

จ านวนคลินิกท่ีผ่านมาตรฐานการรับรอง
เฉพาะโรค (Disease Specific 
Standard) 
- ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่  

  1  
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(re accreditation) และศูนย์ทันตกรรม 
รากเทียม ปี 2565 
- ศูนย์บ าบัดความเจ็บปวดของช่องปาก 
และใบหน้า ปี 2566 
- ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและ 
ใบหน้าแบบบูรณาการ ปี 2567 

แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม 
เช่น  
- ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยความต้องการพิเศษ  
(แล้วเสร็จ ปี 2565)  
- ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ ปี 
2565)  
- ศูนย์การดูแลผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบ
บูรณาการ  
(แล้วเสร็จ ปี 2566)   

จ านวนศูนย์ความเป็นเลศิเฉพาะ
ทางด้านทันตกรรม  

4 5 5 6 - แผนจัดสรรต าแหน่ง ทันตแพทย์ 
ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักรังสีการแพทย์ 
นักกายภาพบ าบัด รองรับภาระงาน
การให้บริการในศูนย์ความเป็นเลศิ 

 - Success rate ในการรักษาของแต่ละ 
ศูนย์ความเป็นเลิศ* 

75 % 78% 80% 82% 

 - จ านวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้นในศูนย์ความ
เป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม* 

200 คน 250 คน 300 คน 350 คน 

 แผนการเพิม่รายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว) 
เช่น โครงการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการ
รักษาพยาบาล โครงการขยายการให้บริการทันตกรรม
ขั้นสูง (เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic 
Surgery)  

- รายได้จากการรักษาพยาบาล 
 (ล้านบาท) * 

 

80 82 85 87 - โครงการพัฒนาความรู/้ ทักษะการ
บริการทันตกรรมในสาขาเฉพาะทาง 
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 แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี
ดิจิทัลทางทันตกรรม  Digital Technology (CAD/ CAM, 

Intraoral Scanner, Cone Beam CT, Extra Oral 3D Camera) 

จ านวนผู้ปว่ยท้ังหมดทีไ่ดร้ับการบริการ
ทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยดีิจิทลั* 

650 700 750 800 - โครงการพัฒนาทักษะการบริการ
ทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยดีิจิทลั 

2. ส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก
ในกลุ่มผูด้้อยโอกาส และ
ผู้ป่วยพิเศษ รวมทั้งชุมชนที่
ก าหนด  

ตัววัด SO  
สภาวะสุขภาพช่องปาก (จ านวนฟันผุ ถอน อุด: DMFT Index) ในกลุ่มนักเรียนท่ีควบคุมได้  

3.5 3.2 3 2.8  

Community trust* 88 90 92 93  

ผู้รับผิดชอบ: DH, SI แผนปฏิบัติการ 
 แผนสนับสนุนการบริการและสรา้งเสริมทันตสุขภาพเชิง
รุกแก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพเิศษ และชุมชนที่
ก าหนด (ระยะยาว) เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ โครงการส่งเสรมิสุขภาพผูสู้งอายุและผู้ป่วย
ความต้องการพเิศษ (อบรม care giver) โครงการสร้าง
เครือข่าย tele dentistry ในผู้ป่วยความต้องการ ผู้ป่วย 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ การบูรณาการ การเรยีน
การสอน บริการวิชาการ.(วิชา family dentistry ปี 4 
(65) วิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ปี 6 วิชา หลักสูตรบัณฑติ 
PEDO ชุมชน งาน รพ. เช่น ตรวจฟันท่ี รพสต.
สามเหลี่ยมศุกร์เช้า ผู้สูงอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic 

ความพึงพอใจของชุมชนที่ก าหนดต่อ
การบริการ/ ส่งเสรมิ/ ป้องกัน/ 
รักษาพยาบาล 

83 85 87 90 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการ
บริการ 
ทันตกรรมในผู้สูงอายุและผู้ป่วยความ
ต้องการพิเศษ   
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติกำรระยะสั้น/ ระยะยำวที่ส ำคัญ 

ตัววัดแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติกำร 

ค่ำคำดกำรณ์ 
ตัวอย่ำงแผน 
ด้ำนบุคลำกร 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

งานทันตกรรมครอบครัว เยี่ยมบ้านร่วมกับ  
วสส. ทันตภิบาล) 

SO5 กำรบริหำรจัดกำร
องค์กรท่ีทันสมัยและ
คล่องตัว 
เป้าประสงค ์
1. พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรด้วย Digital 
platform 
ผู้รับผิดชอบ: : AdA, DH, 
SI RA AA 

ตัววัด SO  
1.ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ digital platform / ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (ในบุคลากร 
ลูกค้าทุกกลุ่ม) * 

80 83 85 87 
 

2.ความพึงพอใจของทีมบริหารในการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตดัสินใจ 80 83 85 87  
แผนปฏิบัติการ แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจ (ระยะยาว) ได้แก่ ระบบสารสนเทศ PACS, 
HIS, HR การเงิน การศึกษา วิจยั เช่น การเช่ือมข้อมูล
จากระบบ HIS ติดตามปรมิาณงานนศ. ใช้ HIS ติดตาม
ปริมาณงานในการรักษา 
พยาบาลของบุคลากร ใช้ติดตามการบริหารจัดการวัสดุ  
เพื่อท า unit cost analysis ของการรักษาพยาบาล 
โครงการ Data Governance 

ร้อยละของระบบสารสนเทศท่ีแลว้เสร็จ
ตามเวลาที่ก าหนดใน IT Roadmap  
 

40 60 80 100 โครงการพัฒนาความรู้ในการบริหาร
ผลลัพธ์องค์กรและจัดการสารสนเทศ 

      

แผนปฏิบัติการ  
พัฒนากระบวนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั  เช่น  
โครงการพัฒนา software/ Application  
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน 

ร้อยละของกระบวนการท างานท่ีก าหนด
ในได้พัฒนาหรือปรับปรุงการท างานบน 
 Digital Workflow  

3 5 5 5 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูด้้วย
สื่อออนไลน์  โครงการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลในบุคลากร 

จ านวน Application ที่ใช้ในการจัด
การศึกษา/ การบริการสุขภาพช่องปาก 
/ การบรหิารจดัการ  

3 5 5 5  
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติกำรระยะสั้น/ ระยะยำวที่ส ำคัญ 

ตัววัดแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติกำร 

ค่ำคำดกำรณ์ 
ตัวอย่ำงแผน 
ด้ำนบุคลำกร 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

2.เพื่อยกระดับประสิทธิผล
ของการปฏิบัติการ 

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

4.2 
แสน 

 

 แผนปฏิบัติกำร 
1. แผนการจัดการต้นทุน เช่น โครงการวิเคราะห์ Unit 
Cost ในแต่ละพันธกิจ เช่น การวเิคราะหต์้นทุนผลลัพธ์
ทุกหลักสูตรการบริการรักษาพยาบาล โครงการวิเคราะห์ 
Cost Utilityในกระบวนการท างานหลัก/ กระบวนการ
สนับสนุน ครุภณัฑ์ราคาแพง เช่น ครุภณัฑ์ digital 
dentistry วิจัย chiller 

ร้อยละของสารสนเทศ unit cost และ 
Cost Utility ที่แล้วเสร็จตามแผน 

   
70% 

 
75% 

แผนพัฒนาความรู้บคุลากรด้านการ
บริหารงานเชิงธุรกิจ (Business 
Mindset) 

3. บุคลากร มีทักษะส าคั ที่
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง 
 ผู้รับผดิชอบ: Ad A 

ตัววัด SO 
ร้อยละของบุคลากรแต่ละกลุ่มที่มทีักษะ ส าคั ที่พร้อมรับการเปลีย่นแปลง 

   
60% 

 
70% 

 

แผนปฏิบัติกำร  
1. แผนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์กร เช่น โครงการ Growth 
mindset โครงการ Critical thinking 
 โครงการ Digital literacy 

ร้อยละบคุลากรที่ไดร้ับการพัฒนาทักษะ 
ส าคั ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
ในแต่ละกลุ่ม 

   
60% 

 
70% 

โครงการพัฒนาความรู้ดา้นการตลาด 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

4. การเสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 

ตัววัด SO  
ร้อยละความผูกพันของลูกคา้และผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

   
80% 

 
85% 

 

ผู้รับผิดชอบ: Ad A ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผูร้ับบริการวิชาการในแต่ละปี   15% 20%  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร|์ 20 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, 
SOp, CC และผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด SO 
แผนปฏิบัติกำรระยะสั้น/ ระยะยำวที่ส ำคัญ 

ตัววัดแผนกลยุทธ์และ 
แผนปฏิบัติกำร 

ค่ำคำดกำรณ์ 
ตัวอย่ำงแผน 
ด้ำนบุคลำกร 

25
63

 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

 แผนปฏิบัติการ  
แผนการเสรมิสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ 
DENT KKU rebranding (คณบดเีป็นประธาน) 

ร้อยละการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร  
ของลูกค้าและผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย 

  70% 75% โครงการพัฒนาความรู้ดา้นการตลาด  
การเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 

หมำยเหตุ * อาจมีการปรับค่าเป้าหมายการด าเนินงานระหว่างป ี
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2.7 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (เลือกเฉพาะโครงการส าคั / โดดเด่น) (ฉบับปรับปรุงตุลาคม 2564) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: กำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

 

กลยุทธ์/ 
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
(รหัสโครงกำรในคณะ) 

ตัวชี้วัด 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้องมข. 

แผ่นดิน รำยได้ อื่น ๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพช่องปำกตำมกระบวนทัศน์ใหม่ ที่ได้มำตรฐำนวิชำชีพระดับสำกล 
กลยุทธ์ที่ 1.1 แผนพัฒนำศักยภำพ นศ.ให้มีทักษะทีจ่ ำเป็นในอนำคต เช่น โครงกำรพัฒนำทักษะนอกเหนือจำกวิชำชีพและทักษะส ำหรับอนำคต 

1 โครงการเตรยีมการสอบใบประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมแบบใหม่ (A31) 

ร้อยละ นศ.สอบ
ผ่าน NL 95% 

 80,000  80,000 ฝ่ายการศึกษา งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน
คณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 
 

ย.1 
มข. 

1.1/ 
1.4 

2 โครงการฝึกปฏิบตัิงานทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 
(11,12,13) 

ผู้เข้าร่วม 
80% 

 83,000  83,000 
 

สาขาวิชา ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

3 โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม Soft skills  
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ (A33) 

ผู้เข้าร่วม 
80% 

 120,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      120,000 ฝ่ายการศึกษา ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนพัฒนำหลักสูตรในทุกระดับทีบู่รณำกำรและตรงกับควำมต้องกำรของกลุม่เป้ำหมำย (ระยะยำว) ทั้งในและต่ำงประเทศ 

4 โครงการสัมมนาคณาจารย์ประจ าปี (A30) 
(เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน) 

มีการ
ด าเนินการ 

 200,000  200,000 ฝ่ายการศึกษา งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 

ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

5 โครงการอบรมที่ปรึกษาด้านจิตวทิยา (A20) มีการ
ด าเนินการ 

 10,000  10,000 ฝ่ายการศึกษา เรียนการสอน  
คณะฯ งบเงิน 
 อุดหนุนทั่วไป –
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
อุดหนุน                                                                                                                                                                                         

ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

6 โครงการส่งเสริม 21st century skill ส าหรับอาจารย์
(A34)  

มีการ
ด าเนินการ 

 
 

 80,000  80,000 ฝ่ายการศึกษา ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 
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กลยุทธ์/ 
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
(รหัสโครงกำรในคณะ) 

ตัวชี้วัด 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้องมข. 

แผ่นดิน รำยได้ อื่น ๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 1.3 แผนพัฒนำหลักสูตรเพ่ือกำรรับรองมำตรฐำนดว้ยเกณฑ์ AUN-QA ในระดบัปริญญำตรี (ระยะยำว)  
7 โครงการพัฒนาหลักสตูรใหไ้ด้มาตรฐานตามเกณฑ ์

(เข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตร AUNQA) (A47) 
หลักสตูรผ่าน
การประเมิน 

 350,000  350,000 ฝ่ายการศึกษา/
ฝ่ายวิจัย/ 
ฝ่ายยุทธศาสตร ์

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน
คณะฯ งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

ส.1 ย.1 
มข. 

1.2 

กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยำว) เช่น กำรปรับกระบวนกำรเรียนรู้เป็น Learning Paradigm กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ข้ำมศำสตร์ 
8 โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน  

(ทันตกรรมผู้สูงอายุทุกสาขา) (19,22,75,84,89,E28) 
มีการด าเนินการ 

 4,150,000  4,150,000 ฝ่ายวิจัยฯ/ 
สาขาวิชา 

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน
คณะฯ งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป 

ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

9 
 

โครงการปรับกระบวนการเรียนรูเ้ป็น Learning 
Paradigm การบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์ 
(อบรมระยะสัน้ส าหรับทันตแพทย์ผู้ส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศที่ทนัตแพทยสภารับรอง) (A48) 

มีการด าเนินการ 

 1,920,000  1,920,000 ฝ่ายวิจัย ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2. กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชวิีต 

กลยุทธ์ที่ 1.5 แผนพฒันาการจดัการศึกษาตลอดชีวิต 
10 โครงการจดัท าหลักสูตรส าหรับ Internship training 

ในรูปแบบ Module ส าหรับทันตแพทย์จบใหม่  
มีการด าเนินการ 

 งบบัณฑิต  งบบัณฑิต ฝ่ายวิจัยบณัฑติฯ   ย.1 
มข. 

1.3 

11 โครงการฝึกอบรมส าหรับทันตแพทย์ท่ัวไปทั้ง 
online/ onsite   

มีการด าเนินการ 
 งบอบรม 

CE 
 งบอบรม CE ฝ่ายวิจัยบณัฑติฯ  ย.1 

มข. 
1.3 

12 โครงการ reskill ตามแผน reinventing university 
มีการด าเนินการ 

 งบอบรม 
CE 

 งบอบรม CE ฝ่ายวิจัยบณัฑติฯ     

รวมงบประมำณโครงกำรจิกรรมที่ส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ที่ 1  6,993,000  6,993,000      
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 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: กำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม 

 
กลยุทธ์/  โครงกำร/กิจกรรม 

(รหัสโครงกำรในคณะ) 

ตัวชี้วดั 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร ์

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้องมข. 

มำตรกำร แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนปฏิบัติกำร แผนพัฒนำเพื่อเพิ่มผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำติ เช่น โครงกำร publication camp  โครงกำรส่งเสริมแรงจูงใจในกำรสร้ำงงำนวิจัย 

13 โครงการเพิม่บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ Publication Camp  

มีการ
ด าเนินการ 

 50,000  50,000 

ฝ่ายวิจัยฯ 

งบรายไดค้ณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 

14 โครงการส่งเสริมการวิจัยและเสวนางานวจิัย 
(กลุ่มโครงการ : การเสวนาวจิัย+อบรมการใช้เครื่องมือวิจัย 
และความปลอดภัยฯ+สัมมนาห้องปฏบิตัิการวิจยัฯ+ พัฒนานศ.ฯ 

วิจัย+วันวิจยั+การเสวนาโครงร่างงานวจิัย) (E1,E2,E5,E25,E26) 

มีการ
ด าเนินการ 

 46,500  46,500 ส.1 ย.2
มข. 

2.2 

15 โครงการ Research Fantasia Season XIII (E4) มีการ
ด าเนินการ 

 50,000  50,000 ส.1 ย.2 
มข. 

2.2 

กลยุทธ์ที่ 2.2 แผนพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรวิจัย (ระยะยำว) เช่น 

สนับสนุนกำรขอทุนจำกสถำบนัต่ำงประเทศเพื่อสร้ำงเครือข่ำย ทุนสนับสนุนกำรงำนท ำงำนวิจัยร่วมกับสถำบันต่ำงประเทศ 

        

16 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ  
นวัตกรรม และวิจยัระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย  
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแกน่ (E3) 

มีการ
ด าเนินการ 

 กองทุน 
มข. 1% 

 กองทุน 
มข. 1% 

ฝ่ายวิจัยฯ งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน
คณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 
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กลยุทธ์/  โครงกำร/กิจกรรม 
(รหัสโครงกำรในคณะ) 

ตัวชี้วดั 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร ์

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้องมข. 

มำตรกำร แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

17 โครงการเชิ อาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศและต่างประเทศมาสอนและท าวิจยั 
ให้กับอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ (E13) 

มีการ
ด าเนินการ 

 10,000  10,000 ฝ่ายวิจัยฯ 
 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 

18 โครงการเตรยีมความพร้อมสูส่ากล (E15)  มีการ
ด าเนินการ 

 10,000  10,000 ฝ่ายวิจัยฯ งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน
คณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 

19 โครงการความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบัน 
ทั้งด้านความร่วมมือด้านการวจิัยและด้านวิชาการ 
(กลุ่มโครงการ เปิดโลกทัศนส์ู่ความเป็นสากล, 
สนับสนุนทุนนักศึกษา เตรียมความพร้อม  
แลกเปลีย่น A22, E12, E14, E15 ) 

มีการ
ด าเนินการ 

 287,000  287,000 ฝ่ายวิจัยฯ  ส.2 ย.9 
มข. 

9.1 

กลยุทธ์ที่ 2.3 แผนส่งเสริมกำรวิจัย นวัตกรรม (ระยะยำว) 

เช่น โครงกำรส่งเสริมทุนนวัตกรรมเพื่อกำรบ่มเพำะนักวิจัยและนวัตกรรมทำงทันตกรรม  โครงกำร “เสริมสร้ำงแนวคิดนวัตกรรม: Innovation Mindset and Design Thinking” 

20 โครงการจัดอบรมระยะสัน้ (CE) มีการ
ด าเนินการ 

 20,000  20,000 ฝ่ายวิจัยฯ 
 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 

รวมงบประมำณโครงกำรจิกรรมที่ส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ที่ 2  473,500  473,500      
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำวิชำชีพและสังคม 

 
กลยุทธ์/  

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร ์

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้อง มข. 

มำตรกำร แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 3.1  แผนพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยำว) เช่น โครงกำรฝึกอบรมแห่งเอเชีย ร่วมกับ UW ด้ำน Clinical Research Methodology & Dental Public 
Health  โครงกำรจัดกำรฝึกอบรมร่วมกับ สถำบันที่มี MOU โครงกำรฝึกอบรมระยะสั้นทำงสุขภำพช่องปำก 

21 โครงการอบรมระยะสั้น / บรรยายเชิงปฏิบัติการ (CE) /
ฝึกอบรมออนไลน์ (19,22,42,43,75,84,89,93,E28)  
(กลุ่มโครงการ : อบรมระยะสั้นทันตกรรมครอบครัวฯ/ทันตกรรม
ผู้สูงอายุ/อบรมเชิงปฏิบัติการรักษาคลองรากฟันกราม/การบรรยาย
วิชาการพิเศษความกา้วหน้าทางศัลยศาสตร์ฯ/Direct Veneers/CE) 

มีการ
ด าเนินการ 

 4,367,300  4,367,300 ฝ่ายวิจัย/
สาขาวิชา 

งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน 
ทั่วไป-อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

22 โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศก าลัง
พัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน (72) 

มีการ
ด าเนินการ 

 7,000  7,000 สาขาวิชา ส.2 ย.4 
มข. 

4.2 

รวมงบประมำณโครงกำรจิกรรมที่ส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ที่ 3  4,374 ,300  4,374 ,300      
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : กำรรักษำพยำบำลที่ได้มำตรฐำน มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำง 

 
กลยุทธ์/  

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร ์

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้อง มข. 

มำตรกำร แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 4.1 แผนยกระดบัมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม (ระยะยาว) เช่น โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ รพ.ทนัตกรรม โครงการเตรียมพร้อมการประเมินตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะ
โรคโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศ รพ.ทันตกรรม 

23 โครงการพัฒนาบุคลากร รพ.ทันตกรรม (D1) 
   1. บรรยายพิเศษประจ าสัปดาห ์
   2. ฝึกอบรมฟื้นคืนชีพเบื้องต้น 
   3. กิจกรรมพัฒนาวิชาการคลินกิทันตกรรมพิเศษ 
   4. กิจกรรมประชุมบริหาร/ หัวหน้าหน่วย/ 
ทันตแพทย์ รพ.ทันตกรรม" 
   5. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ รพ.ทันตกรรม 

จัดกิจกรรมทุก
เดือน 

 70,000   70,000 รพ.ทันตกรรม งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.3 

24 โครงการพัฒนาคณุภาพ รพ.ทันตกรรม (HA) (D8) 
  1. การสัมมนาหรือดูงานหัวหน้าหน่วยงาน  
รพ. ทันตกรรม " 
  2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรือ่ง  
การพัฒนาระบบการให้บริการคลนิิกทันตกรรม 

ผ่าน HA   280,000 
 

 280,000 
 

รพ.ทันตกรรม ส.1 ย.4 
มข. 

4.3 

25 โครงการระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม 
(คลินิก OPD คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กและ 
คลินิกทันตกรรมจดัฟัน) 
 

โครงการเสรจ็
ตามส ั า 

 9,657,100  9,657,100 รพ.ทันตกรรม ส.1 ย.4 
มข. 

4.3 
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กลยุทธ์/  
โครงกำร/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร ์

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้อง มข. 

มำตรกำร แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 4.2  แผนพัฒนาศนูยค์วามเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทนัตกรรม เช่น  

- ศูนย์ทันตกรรมผู้สงูอายุและผูป้่วยความต้องการพิเศษ (แล้วเสร็จ 65)  

- ศูนย์ Dentofacial deformities center (แล้วเสร็จ 65)  

- ศูนย์การดูแลผูป้่วยมะเร็งช่องปากและใบหน้าแบบบูรณาการ (แล้วเสร็จ 66)   

26 โครงการพัฒนาคณุภาพ รพ.ทันตกรรม (HA) (D8) 
  1. การพัฒนา Excellence center 

ผ่าน HA  
 

 280,000 
 

 280,000 
 

รพ.ทันตกรรม งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
คณะฯ งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป –
อุดหนุนค่าใช้ 
จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

กลยุทธ์ที่ 4.3 แผนการเพิ่มรายได้จากการรักษาพยาบาล (ระยะยาว)  
เช่น โครงการการขยายเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการการขยายการให้บริการทันตกรรมข้ันสูง (เช่น Esthetic Dentistry, Orthognathic Surgery) 

      รพ.ทันตกรรม 

27 โครงการเพิม่เครือข่ายกลุม่ผู้มสีิทธิการรักษาพยาบาล  มีการ
ด าเนินการ 

 งบ มข.  งบ มข. รพ.ทันตกรรม/ 
คณะร่วมกับมข. 

 
ส.2 ย.5 

มข. 
5.3 

กลยุทธ์ที่ 4.4 แผนพฒันาระบบการรักษาพยาบาลทางทนัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีดิจิทลั ทางทันตกรรม  Digital Technology (CAD/ CAM, Intraoral 
Scanner, Cone Beam CT, Extra Oral 3D Camera) 

28 โครงการพัฒนาระบบ HIS สู่การบริการรักษาทาง 
ทันตกรรมโดยใช้ Digital Technology เช่น การท าครอบ
ฟันด้วย CAD/ CAM การบันทึกข้อมลูผู้ป่วยคลินิกทันตกรรม

มีการ
ด าเนนิการ 

 450,000  450,000 รพ.ทันตกรรม/
ฝ่ายบริหาร/ 

ฝ่ายยุทธศาสตร ์

งบสนับสนุนจากรัฐ
งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 

ส.2 ย.8 
มข. 

8.4 
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กลยุทธ์/  
โครงกำร/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร ์

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้อง มข. 

มำตรกำร แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

จัดฟันด้วย intraoral scanner, 
3D scanner, Extra oral 3D camera 

สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน 
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

กลยุทธ์ที่ 4.5 แผนสนับสนนุการบริการและสร้างเสริมทนัตสุขภาพเชิงรุกแก่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพิเศษและชุมชนที่ก าหนด (ระยะยาว) เชน่  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และผูป้่วยความต้องการพิเศษ (อบรม care giver) โครงการสร้างเครือข่าย tele dentistry  
ในผู้ป่วยความต้องการผูป้่วย ผูด้้อยโอกาส ผู้พิการ ผูสู้งอายุ การบูรณาการ การเรียนการสอน บริการวิชาการ (วิชา family dentistry ปี 4 (65) วิชาทนัตกรรมผู้สูงอายุ ปี 6 วชิา หลักสตูรบัณฑิต 
PEDO ชุมชน  งานรพ. เช่น ตรวจฟันที่รพสต.สามเหลี่ยมศุกร์เช้า ผูสู้งอายุ (รพ.ศรี) well baby clinic งานทนัตกรรมครอบครัว เยี่ยมบ้านร่วมกับวสส. ทนัตภิบาล) 

29 โครงการทันตกรรมโรงเรียน (17) 
 

มีการ
ด าเนินการ 

 20,000 
 

 20,000 สาขาวิชา/ 
รพ.ทันตกรรม 

งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

30 โครงการยิม้สดใส ฟันไมผุ่ (65) มีการ
ด าเนินการ 

 17,500  17,500 สาขาวิชา/รพ.
ทันตกรรม 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

31 โครงการจดัหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งช่องปากฯ A27  
 

มีการ
ด าเนินการ 

 500,000  500,000 สาขาวิชา/รพ.
ทันตกรรม 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

32 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและกิจกรรมตรวจ
สุขภาพช่องปากเด็กประถมเพื่อส่งเสรมิให้มารบัการรักษา
คลินิกในเวลา (D4 D5) 

มีการ
ด าเนินการ 

 งบสปสช.  งบสปสช. หน่วยการศึกษา ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

รวมงบประมำณโครงกำรจิกรรมที่ส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ที่ 3  11,274,600  11,274,600      
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว 
 

กลยุทธ์/  
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร ์

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้อง มข. 

แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว) ได้แก่ ระบบสารสนเทศ PACS,  HIS, HR การเงิน การศึกษา วิจัย เช่น การเชื่อมข้อมูลจากระบบ HIS ติดตาม
ปริมาณงาน นศ.ใช้ HIS ติดตามปริมาณงานในการรักษาพยาบาลของบุคลากร ใช้ติดตามการบรหิารจัดการวัสดุเพื่อท า unit cost analysis ของการรักษาพยาบาล โครงการ Data Governance 

33 โครงการพัฒนาระบบดจิิตอลและสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารองค์กร (C4) 

มีการ
ด าเนินการ 

 100,000  100,000 ฝ่าย
ยุทธศาสตร ์

 ส.2 ย.8 
มข. 

8.4 

กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการตน้ทุน เชน่ โครงการวิเคราะห์ Unit Cost ในแต่ละพนัธกิจ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนผลลัพธ์ทุกหลักสูตร การบริการรักษาพยาบาล  
โครงการวิเคราะห์ Cost Utility ในกระบวนการท างานหลัก/ กระบวนการสนบัสนนุ ครุภัณฑ์ราคาแพง เชน่ ครุภัณฑ์ digital dentistry วิจัย chiller 

34 โครงการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการประหยดั 
และอนุรักษ์พลังงาน (B10) 

มีการ
ด าเนินการ 

 10,000  10,000 ฝ่ายบรหิาร งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน 

ส.2 ย.7 
มข. 

7.7 

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

35 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการสื่อสารส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน (B12) 

มีการ
ด าเนินการ 

 งบพัฒนา
บุคลากร 

 งบพัฒนา
บุคลากร 

ฝ่ายบรหิาร/ 
ร่วมกับวิจัยฯ 

งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน 
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.2 ย.9 
มข. 

9.1 
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กลยุทธ์/  
มำตรกำร 

โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

งบประมำณ (บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศำสตร ์

แหล่งงบประมำณ 
/แผนงำน 

/งบรำยจ่ำย 

ควำมสอดคล้อง มข. 

แผ่นดิน รำยได้ อื่นๆ รวม 
เสำ 
หลัก 

ยุทธ 
ศำสตร ์

กลยุทธ ์
มข. 

36 โครงการสร้างสุข (Happy workplace) B7 มีการ
ด าเนินการ 

 100,000  100,000 ฝ่ายบรหิาร 
 

ส.2 ย.6
มข. 

6.1 

กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสรา้งภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT KKU rebranding 
37 โครงการวารสารทันตกาลพฤกษ์ มีการ

ด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบ 
แบบ

ออนไลน ์

 ไม่ใช้งบ 
แบบ

ออนไลน ์

ฝ่ายบริหาร งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน 
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.2 ย.6
มข. 

6.1 

38 โครงการเผยแพร่ความรู้ทางสื่อมวลชน  

(รวมหนังสือพิมพ์) 

มีการ
ด าเนินการ 

 10,000  10,000 ฝ่ายบรหิาร ส.2 ย.6
มข. 

6.1 

39 โครงการจดัแถลงข่าว มีการ
ด าเนินการ 

 20,000  20,000 ฝ่ายบรหิาร ส.2 ย.6
มข. 

6.1 

รวมงบประมำณโครงกำรจิกรรมที่ส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ที่ 5  240,000  240,000      
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2.8 กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำ คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2565 ตำมยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
งบประมำณ 

(เฉพำะโครงกำรที่ส ำคัญ) 
หมำยเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของสังคม 6,993,000  

ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างงานวจิัยและนวตักรรม   47350  
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การบริการวชิาการเพื่อพัฒนาวชิาชีพและสังคม 4,374 ,300 - รวมอบรมระยะสั้นสูงอายุ 4,150,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 1 

- รวมงบปรับปรุงระบบระบายอากาศ 9,657,100 บาท 
- หักซ้ า โครงการพัฒนาคณุภาพ รพ.ทันตกรรม (HA) (D8) 
280,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มุ่งเนน้ผู้ปว่ยเป็นศูนย์กลาง 11,274,600  
ยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัยและคล่องตัว 240,000  

รวม (บำท) 18,554,950 ไม่นับซ้ ำ ยังไม่รวมงบ สปสช.  
และ 1% จำกกองทุน มข. 
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ส่วนที่ 3 

กำรก ำกับติดตำม และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 
 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

เป็นแผนที่ใช้เพ่ือผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของคณะทันตแพทยศาสตร์ คือ โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุด

ส าหรับทุกคน  

 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 18 กลยุทธ์ 39 โครงการ โดยการถ่ายทอดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้อง 

เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศททางเดียวกันจากระดับคณะสู่ระดับสาขาวิชา/แขนงวิชา/หน่วยงาน ซึ่งจะได้จัด

ประชุมเพ่ือชี้แจง ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติให้รับทราบทั่วทั้งคณะ รวมทั้งด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่ส าคั ตามหลักการของ OKR : Objectives 

and Key Results ซึ่งพิจารณาตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 และเพ่ือให้เกิดการก ากับติดตาม การน าแผนไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนนั้น คณะทันต-

แพทยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ และจะ  

มีกระบวนการให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะทั้งการก ากับติดตามผ่านตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ รวมถึงการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตาม

ออกเป็นรายไตรมาส คือ รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน  และ 12 เดือน ส าหรับการด าเนินงานจะมีการน า

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ติดตามผลการด าเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละครั้ง 

มีDashboard สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  เพ่ือให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูล ความคืบหน้า

ของการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส าหรับการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน

ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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              กำรก ำกับติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

ที ่ กำรติดตำม/ประเมินผล 
ระยะเวลำ

กำร
รำยงำน 

หน่วยงำนที่ต้อง
รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 
วิธีกำร หน่วยงำนก ำกับติดตำม 

1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน ติดตามการขออนุมัติ
เงินประจ างวดและการ
ใช้จ่าย/รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

-  หน่วยการเงินและบ ัชี 
-  หน่วยแผนและ

สารสนเทศ 

2 การติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ/ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ(OKRs) 
-ผลงานตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตร ์
- ผลงานตามโครงการ/กิจกรรม 
- ผลงานตามตัวช้ีวัดข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ (OKRs) 
- ปั หา/อุปสรรค/การแกไ้ขปั หา 

ทุกไตรมาส ทุกหน่วยงาน ติดตามผลการ
ด าเนินงานในระบบ 
สารสนเทศ   และแบบ
การรายงานข้อตกลง
การปฏิบัตริาชการและ
Dashboard 
สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

-  งานยุทธศาสตร ์
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กระบวนกำรติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภำพที่ 7 กระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณบดี 

 รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ 

 รายงานผลตามแผนปฏบิัติการ 

 รายงานตามมาตรการก ากับ 

ดูแลองค์การที่ดี 

 รายงานผลตามแผน 

การบริหารความเสี่ยง 

 รายงานประจ าป ี

 สถิติ/สารสนเทศ 

หน่วยแผนและสำรสนเทศ 

สรุปผล/วิเครำะห์/ประเมินผล และจัดท ำรำยงำน 

หน่วยประกันคุณภำพ 

สรุปผล/วิเครำะห์/ประเมินผล 

รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 

รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการ 

รายงานผลตามข้อตกลง/ค า

รับรองการปฏบิัติราชการ

(OKRs) 

สาขาวิชา งาน หน่วย 

(รับผิดชอบผลผลิต ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะ) 
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ภำคผนวก 
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ก. ควำมเชื่อมโยงประเดน็ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยขอนแก่นและคณะทันตแพทยศำสตร์ พ.ศ. 2563-2566 
เสำหลัก/ 

ยุทธศำสตร์ มข. 
กลยทุธ์ มข. ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563-2566 

เสำหลักที่ 1. ด้ำน People : ด ำเนินกำรให้ ประชำคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหำวิทยำลัย  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ที่ 1:  กำรจัดกำรศึกษำท่ีตอบสนองควำมต้องกำรของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 แผนพัฒนาศักยภาพ นศ.ให้มีทักษะที่จ าเป็นในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 1.2 แผนพัฒนาหลักสตูรในทุกระดับที่บรูณาการและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (ระยะยาว)  
กลยุทธ์ที่ 1.3 แผนพัฒนาหลักสตูรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN-
QA ในระดับปริ  าตรี (ระยะยาว)  
กลยุทธ์ที่ 1.4 แผนการจัดการเรยีนการสอนตามกระบวนทัศน์ใหม่ (ระยะยาว)  

 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดมิสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรยีนรู้แบบใหม่  
(Flipped classroom) เน้นการเรยีนรู้จากการปฏิบัตจิริง (Experiential learning) 

 กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตรส าหรับประชาชนทุกอายุ 
 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม 

ที่มีคุณภาพสูง 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนวิจัย  ยุทธศำสตร์ที่ 2:  กำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2.1 แผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาเพื่อเพิ่มผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดับนานาชาติ  
กลยุทธ์ที่ 2.2 แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย 
(ระยะยาว)  
กลยุทธ์ที่ 2.3 แผนส่งเสริมการวิจยั นวัตกรรม (ระยะยาว) 
  

 กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจ านวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมใหเ้กิดโครงการวิจัยขนาดให ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีมและท างานต่อเนื่อง 

(Research programs)เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ให ่ที่มผีลกระทบ (Impact) สูงได ้
 กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวตักรรมในเชิงพาณิชย์ 

 (Innovation and Commercialized Research) 

 กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 (Partnership in Business Solutions) 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ยุทธศำสตร์ที่ 5:  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีทันสมัยและคล่องตัว 

 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว)  
กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน 
กลยุทธ์ที่  5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริม

 กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible Employment system) 
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เสำหลัก/ 
ยุทธศำสตร์ มข. 

กลยทุธ์ มข. ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563-2566 

ความส าเร็จขององค์กร  
กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT 
KKU rebranding 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำวิชำชีพและสังคม 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวชิาการที่มีอยู่เดมิ กลยุทธ์ที่ 3.1  แผนพัฒนาการบรหิารการจดัการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยาว)  

 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงการบรกิารวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรยีนรู้ 
และภมูิปั  าของสังคม (Center of Social Wisdom) 

 กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผดิชอบตอ่สังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating shared value : CSV) 

เสำหลักที่ 2. ด้ำน Ecological : ด ำเนินกำรให้ระบบนิเวศของมหำวิทยำลัย  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  ยุทธศำสตร์ที่ 5:  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีทันสมัยและคล่องตัว 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เปน็อุปสรรคต่อการท างานเพื่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว)  

กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน  
กลยุทธ์ที่  5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์กร  

 กลยุทธ์ที่ 2 : กระจายอ านาจบริหารจัดการ (Centralized policy, Decentralized operation) 
 กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมใหค้ณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity)  

ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business unit) 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่ำท ำงำน กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  
 กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมส าหรับการท างาน (Good Workplace)  

ของบุคลากรทุกกลุ่ม 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอยา่งเป็นระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร  



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร|์ 38 

เสำหลัก/ 
ยุทธศำสตร์ มข. 

กลยทุธ์ มข. ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563-2566 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่น่ำอยู่ ยุทธศำสตร์ที่ 5:  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีทันสมัยและคล่องตัว 
 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus initiative) กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว)  

กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน  
กลยุทธ์ที่ 5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับบุคลากรเพื่อส่งเสรมิ
ความส าเร็จขององค์กร  
กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร  

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการฟื้นฟูสภาพป่า  
และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลยั (Aesthetic zone) 
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเสื่อมโทรม (Residential renovation) 
กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ีประสิทธิภาพ โดยน าระบบเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
มาใช้ (Smart security) 
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบจราจรใหมใ่ห้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการสั จร 
หลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 

กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค 

ยุทธศำสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรมทางดจิิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 

 กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการท างานและการเรยีนรู้ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรน ำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ 

  กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อยกระดับด้านกล การศึกษา 
วิจัย และบริการ (International networking) 
กลยุทธ์ที่ 2 : การด าเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่สูงข้ึน 
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เสำหลัก/ 
ยุทธศำสตร์ มข. 

กลยทุธ์ มข. ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563-2566 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภมูิภาคอาเซียน  
ทั้งด้านการเรยีนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้างนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และสภาพแวดล้อม 
 (International environment) 

เสำหลักที่ 3. ด้ำน Spiritual : ด ำเนินกำรปลูกฝังจิตวิญญำณควำมเป็นมหำวิทยำลัยขอนแก่น  

ยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล ยุทธศำสตร์ที่ 5:  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรท่ีทันสมัยและคล่องตัว 
 กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย (Good 

Governance for all Units) 
กลยุทธ์ที่ 5.1 แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (ระยะยาว)  
กลยุทธ์ที่ 5.2 แผนการจัดการต้นทุน  
กลยุทธ์ที่  5.3 แผนพัฒนาทักษะที่จ าเป็นให้กับบุคลากรเ พื่อส่งเสริม
ความส าเร็จขององค์กร  
กลยุทธ์ที่ 5.4 แผนการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร เช่น โครงการ DENT 
KKU rebranding 

ยุทธศำสตร์ที่ 11 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำ ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรบริกำรวิชำกำรเพ่ือพัฒนำวิชำชีพและสังคม 

 กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท าโครงการขนาดให ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร ์

กลยุทธ์ที่ 3.1  แผนพัฒนาการบรหิารการจดัการเรียนรู้ต่อเนื่อง (ระยะยาว)  
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ข. กระบวนกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณคณะทันตแพทยศำสตร์ 
 เร่ิมจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีคณะทันตแพทยศาสตร์
เพื่อยกร่างโดยประมวลข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ผลการส ารวจข้อมูลความคาดหวังและความต้องการ  
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากการวิเคราะห์ความท้าทาย ระบบนิเวศ ระบบงานในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ 

 
แผนภำพที่ 8 ระบบงานและระบบนิเวศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ด าเนินการโดย SL และผู้บริหารระดับต่างๆ ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
ซึ่งในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการน าสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือการเตรียมการ การ
จัดท าแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติการประเมินผลติดตาม ในแต่ละปีมีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  

 
แผนภำพที่ 9 ขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการน าสู่การปฏิบตัิ คณะทันตแพทยศาสตร์  

         โดยขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 10 ขั้นตอนรวมทั้ง
มีปัจจัยน าเข้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนตามแผนภาพที่ 4 การปรับปรุงดังกล่าวเพื่อให้มีขั้นตอนที่สอดคล้อง
กับการด าเนินงานจริง ครอบคลุมขั้นตอนของการวิเคราะห์สารสนเทศที่ส าคั  โดยมีกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 
4 ปี ตามวาระผู้บริหาร (พ.ศ. 2562-2565) และกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี จากแผนภาพที่ 9 สามารถอธิบายขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันประกอบด้วย 4 Phase หรือ 4 ระยะ เป็น 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) และรูปแบบข้อความ (Wording) ตามรายละเอียด ดังนี้
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 ตำรำงท่ี 3 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 จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน  

จัดล าดับ ความส าคั ด้วย Matrix  
ก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ 
โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

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 าคั ของวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์รวมท้ังทบทวนระบบงาน Work System  

เพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ให้ส าเร็จ 

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

6) Plan  ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว 
โดยจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว 

7) Resource ทุกหน่วยงาน จัดท าแผนงบประมาณ วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ 
ในแต่ละแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 

8) Cascading KPI KPI ตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน  Cascading KPI สู่รายบุคคล 

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

9)Performance 
review 

ติดตามประเมินผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการ 
ประเมนิความเสี่ยง หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยการท าการทบทวนแผนกลยุทธ์และ 
สามารถปรับแผนระหว่างปี ในขั้นตอนท่ี 5  

มีการปรับแผนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ 
ท่ีวางไว้ ยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัว เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผน 
ปฏิบัติการ 

10) Review ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ โดยใช้ผลการบรรลุของแผนกลยุทธ์ 

ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการรวมถึงการน าเสนอ
เครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ 

ที่มำ :เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 คณะทันตแพทยศาสตร|์ 42 

ค. ค ำอธิบำยควำมหมำยประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  
(จากคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

 วิสัยทัศน์(Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้ก าหนด
วิธีการไว้) เป็นข้อความซึ่งก าหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวัง
หรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต 

 พันธกิจ(Mission)หมายถึงขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาที่ท่ีตองด าเนินงาน ทั้งท่ีเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอก าหนดตาง ๆ รวมทั้งที่ไดรบัมอบหมายใหด าเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ก าหนดไว 
 ค่ำนิยม (Values) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากร
ปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและชี้น าการ
ตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) หมายถึงค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็น
ระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึง
เป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิ  าณ” ขององคก์ร  

 ยุทธศำสตร์(Strategy) หมายถึงทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) 

ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) 

 กลยุทธ์(Strategic) หมายถึงแนวทางด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ของ
องค์กร 

 เป้ำประสงค์(Goals) หมายถึงการก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น 
หรือผลลัพธ์/ผลส าเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้าง ๆ ถึงผลลัพธ์ของ
บริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ และหน่วยงานย่อย
ภายในองค์กรควรมีเป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 ตัวชี้วัด(Indicator) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์ 
ที่วางไว้  
 ค่ำเป้ำหมำย (Target)หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ 
 ภำรกิจประจ ำ หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือ ระเบียบและสนับสนุนต่อการ
ด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ 
 ภำรกิจยุทธศำสตร์ หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการและผลจากการด าเนินงานมีผลเชื่อมโยงสู่
ความส าเร็จของเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
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ง. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรแผนและยุทธศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 
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