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ส่วนที่ 1 บทนา
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นพ.ศ. 2563 - 2566
1.1 ความเป็นมาและกรอบแนวคิด
ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563
2566 และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการมายังคณะทันตแพทยศาสตร์นั้น โดยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ( SWOT) โดยมี
กรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 กรอบแผนการศึกษาชาติพ.ศ. 2560 – 2579 เป็น
แผนระยะยาว 20 ปี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ยุทธศาสตร์ นโยบาย
และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2563 - 2566) มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กาหนดด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น“มหาวิทยาลัย
วิจัยและพัฒนาชั้นนาระดับโลก ” พร้อมทั้งได้กาหนดเปูาหมาย นโยบายและพันธกิจที่สาคัญ 3 ด้าน คือ ด้าน
ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย People)
(
ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย E( cological) และด้าน
จิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพื่อให้บรรลุเปูาหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว
จาเป็นต้องมี การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ T( ransformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ การ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้มหาวิทยาลัยยังคงมีความก้าวหน้าและการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก
(Disruptive
Technologies) และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย จึงได้กาหนดทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยใน4 ปีข้างหน้า
ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ และ 89 แผนงานผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างๆ
คณะจึงได้นามากาหนดแผนและทิศทางการบริหารและคณะทันตแพทยศาสตร์ใน 4 ปี ข้างหน้า จากการวิเคราะห์
ข้อมูลสรุปที่ได้
ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 - 2566ให้สอดคล้องกับภารกิจ ภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี และกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 - 2567 กอปรกับข้อคิดเห็น
เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ ภายในของคณะโดยคานึงถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและตามอานาจ
หน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานตลอดระยะเวลา 4 ปี ของ
คณะรัฐมนตรีซึ่งหน่วยงานจะต้องทาแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล และนาเสนอความเห็นชอบก่อนเสนอของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต่อไป
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1.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2563 – 2566 (แผนกลยุทธ์) คณะทันตแพทยศาสตร์
ก. การจัดทาการวางแผนยุทธศาสตร์
เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ 4 ปี
และแผนปฏิบัติการประจาปี หรือ
แผนยุทธศาสตร์ดาเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง รับนโยบายจากมหาวิทยาลัย และผู้บริหาร ผ่านการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการในแต่ละปีเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการไปพร้อมกันโดยประมวลข้อมูลจากผล
การดาเนินงาน ผลการสารวจข้อมูลความคาดหวังและความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจาก
การวิเคราะห์ความท้าทายในด้านต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน โดยสามารถขั้นตอนการจัดทากระบวนการวางแผน
และการถ่ายทอดแผน ประกอบด้วย 4 กระบวนการหลัก คือ
1. การเตรียมการ ประกอบด้วย
1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์
1.2) ศึกษาทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
1.3) เตรียมข้อมูลประกอบการจัดทาแผนตามข้อเสนอและคาของบประมาณ
1.4) ข้อเสนอจากผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
1.5) นาข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคณะ (SWOT Analysis) และความท้าทาย
1.6) จัดสัมมนาผู้บริหารและคณะกรรมการคณะ และระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผน
2. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย
2.1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
2.2) กาหนดค่าเปูาหมายและตัวชี้วัด ตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ที่กาหนดไว้
2.3) จัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการตามคาของบประมาณโครงการ/กิจกรรม
3. การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย
3.1) ประชุม/พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะแผนปฏิบัติการประจาปี
โดยนาเล่มแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ มาจัดทาคู่มือการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และ
คูม่ ือขัน้ ตอนการดาเนินโครงการ/กิจกรรม และแบบพิมพ์คาของบประมาณ โครงการ/กิจกรรม
3.2) ผู้บริหารมีเวทีในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ไปสู่รองคณบดีและ
บุคลากรโดยมอบหมายภาระงาน ตัวชี้วัดค่าเปูาหมายของการดาเนินงานตามแผน
4. การประเมินผล และปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย
4.1) การกากับติดตาม ประเมินผลและรายงานผลต่อคณะ/มหาวิทยาลัย อย่าง สม่าเสมอ
(ทุก 3 เดือน หรือ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง)
4.2) การทบทวนและปรับปรุงเสนอแนวทางโดยพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง หากจาเป็นต้อง
มีการปรับแผนหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการระหว่างปี เพื่อรองรับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป จัดทา
ข้อเสนอแนะเพือ่ นาสู่การนาไปปรับปรุง เมือ่ มีโครงการเร่งด่วน หรือ รวบรวมปัญหาเพือ่ ปรับปรุง
ปีถัดไป เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านในส่วนการจัดทาแผนปฏิบัติการ
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จากกระบวนการทบทวนจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านนั้น ฝุายยุทธศาสตร์ ได้ปรับกระบวนย่อยการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ ออกเป็น 10 ขั้นตอนโดยสามารถขั้นตอนการจัดทากระบวนการวางแผน และการ
ถ่ายทอดแผน ประกอบด้วย 4 Phase ดังแผนภาพที่ 1 ดังนี้
(1) กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
ดาเนินการโดย SL และผู้บริหารระดับต่างๆ ผ่านการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งในปี 2558 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการนาสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ
การเตรียมการ การจัดทาแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ การประเมินผลติดตาม ในแต่
ละปีมีการทบทวนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพดังนี้

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการนาสู่การปฏิบัติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มา : เอกสารประกอบการประชุมทบทวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี 2563
โดยขัน้ ตอนกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฝุาย
ยุทธศาสตร์ได้ทบทวนกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการนาสู่การปฏิบัติและปรับเป็น
10 ขั้นตอน ตามแผนภาพที่ 1 รวมทั้งมีปัจจัยนาเข้าและ สารสนเทศที่สาคัญ ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องใน วิเคราะห์และ
จัดทาแผนกลยุทธ์ แต่ละขั้นตอน มี การปรับปรุงดังกล่าวเพื่อให้มีขั้นตอนที่สอดคล้องกับการดาเนินงานจริง
ครอบคลุมขั้นตอนของการวิเคราะห์สารสนเทศที่สาคัญ โดยมีกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี ตาม
วาระผู้บริหาร (พ.ศ. 2563-2566) และแผนปฏิบัติการประจาปี
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จากแผนภาพที่ 1 สามารถอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
ประกอบด้วย 4 Phase หรือ 4 ระยะ เป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน
(Flow Chat) และรูปแบบข้อความ (Wording) ตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 1 ขั้นตอนการกระบวนการทาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 10 ขั้นตอน คณะทันตแพทยศาสตร์
ขั้นตอน
การดาเนินการ
วัตถุประสงค์
ระยะที่ 1. การวิเคราะห์องค์กร
Phase 1 : Organization Analysis ระดมสมอง Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 1
1) Organization
ทีมบริหารได้ระดมสมองและอภิปรายเครื่องมือในการ 1. เพื่อวิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์องค์กรจาก
Situation
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ที่กระทบต่อการ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ดาเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ Competitor Analysis 2. เพื่อนาสารสนเทศปูอนเข้า SWOT analysis ให้
PEST Analysis และ 5 Force Analysis
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2) SWOT analysis ผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
จัดลาดับ ความสาคัญด้วย Matrix
and Prioritize
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
กาหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์
จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ
สภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน
โอกาสเชิงกลยุทธ์
ระยะที่ 2. การพัฒนากลยุทธ์
Phase 2 : Strategy Development ดาเนินการใน Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 2
3) Review Vision
วิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
Mission Values
สมรรถนะหลักและระบบการนาองค์กร
4) Identify Strategic นาผลลัพธ์ Strategic context
เพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์
Plan
(SC, SA, SO) จาก SWOT พิจารณา
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ความสอดคล้องกับสมรรถนะหลัก
5) Identify Strategic กาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญของวัตถุประสงค์
เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกล
Measures
เชิงกลยุทธ์รวมทั้งทบทวนระบบงาน Work System ยุทธ์ให้สาเร็จ
ระยะที่ 3. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์
Phase 3: Strategy Deployment & Alignment ในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน
6) Plan
7) Resource

กาหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว
โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน จัดทาแผนงบประมาณ

8) Cascading KPI
KPI ตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน
ระยะที่ 4. การกากับ ติดตามและปรับปรุง
Phase 4: Strategy Achievement & Improvement
9)Performance
ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
review
ของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง
หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย โดยการ
ทาการทบทวนแผนกลยุทธ์และสามารถปรับแผน
ระหว่างปี ในขั้นตอนที่ 5

ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว
วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากร
อื่น ๆ ในแต่ละแผนปฏิบัติการที่กาหนด
Cascading KPI สู่รายบุคคล

มีการปรับแผนเพื่อให้สามารถบรรลุเปูาประสงค์ที่วาง
ไว้ ยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ
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ขั้นตอน
10) Review

การดาเนินการ
ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ โดยใช้ผลการบรรลุของแผนกลยุทธ์

วัตถุประสงค์
ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการรวมถึงการนาเสนอ
เครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ

ที่มา :เอกสารประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
และจากตารางที่ 1
ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ การจัดทากลยุทธ์และ
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั้งมี 4 ระยะตามรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1. การวิเคราะห์องค์กร
Phase 1 : Organization Analysis
1)
Organization Situationทีมบริหารได้ระดมสมองและอภิปรายกลุ่มใน Formulation Workshop
ครั้งที่ 1 เพื่อวิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์องค์กรจากข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรจาก
ทุกกระบวนงานภายในคณะทันตแพทยศาสตร์
1.1 ผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ เพื่อยกร่างแผน นโยบายการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นโยบายการบริหารงานคณะ และในปี 256 3 ได้ใช้เพิ่มเครื่องมือในการ
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ที่กระทบต่อการดาเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ Competitor Analysis PEST
Analysis และ 5 Force Analysis เพื่อนาสารสนเทศปูอนเข้า SWOT analysis ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
1.2 เตรียมข้อมูลศึกษาทบทวนผลการดาเนินงานที่ผ่านมา จากปัจจัยสภาพแวดล้อม ต่างๆ
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้กาหนดกลยุทธ์ในการบริหารงาน
2) SWOT analysis and Prioritize ผู้บริหารของทุกหน่วยงาน และผู้ที่ เกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ความ
คิดเห็นจากเวทีการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง
2.1 วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน จัดลาดับ ความสาคัญด้วย
Matrix
2.2 กาหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบทางกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยผ่านเวทีการ
สัมมนาผู้บริหาร และและนาเสนอผ่านคณะกรรมการคณะเพื่อเลือกกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การบริหารงานของคณะ
ระยะที่ 2. การพัฒนากลยุทธ์
Phase2:Strategy Development เพื่อกาหนดกลยุทธ์ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ โดยประชุม
ระดมความคิดเห็น ดาเนินการใน Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 2 ตามข้อ 3-5
3
)Review Vision Mission Valuesผู้บริหารและคณะกรรมการจัดทาแผนเพื่อพิจารณาแผนวิเคราะห์
ทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมสมรรถนะหลักและระบบการนาองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
แผนบริหารราชการของกระทรวงอุดมศึกษา และแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการ
4 ปี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4) Identify Strategic Plan โดยนาผลลัพธ์ Strategic context (SC, SA, SO) จาก SWOT
พิจารณาความสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่เป็นจุดแข็งและจุดโอกาสเพื่อกาหนดแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ตามกรอบนโยบายการบริหารคณะและกลยุทธ์เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการไป
พร้อมกันโดยมีปัจจัยและสารสนเทศที่สาคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์ ตามตารางที่ 2
5)Identify Strategic Measuresคณะให้แต่ละหน่วยงานได้พิจารณากลยุทธ์และร่วมกันและให้
ผู้บริหารกาหนดตัวชี้วัดที่สาคัญของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์รวมทั้งทบทวนระบบงาน Work System เพื่อให้
มั่นใจว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้สาเร็จ เพื่อกาหนดค่าเปูาหมายและตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่กาหนดขึ้น
ระยะที่ 3. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์
Phase 3:Strategy Deployment & Alignment เดือนเมษายน – มิถุนายน ดาเนินการ ตามข้อ 6-8
6)Planกาหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่างการกาหนด
แผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี เมื่อผ่านความเห็นชอบจะนาไปสู่การถ่ายทอดและการดาเนินการ
โดยการจัดทาเล่มแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จัดทาคู่มือการจัดทาแผนปฏิบัติการ แบบพิมพ์ ตลอดจน
จัดทา Flow chat ของแผน เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินงานคณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7
)Resourceทุกหน่วยงานจัดทาแผนงบประมาณวางแผนด้านบุคลากร และทรัพยากรอื่น ๆ ในแต่ละ
แผนปฏิบัติการที่กาหนด คณะจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน และด้านอื่นๆให้พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติ
การอย่างเพียงพอจนประสบความสาเร็จ
8
)CascadingKPIตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน สู่ รายบุคคล ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการรวมถึงตัวชี้วัด
(KPIs) ไปทั่วทั้งองค์กร โดยรองคณบดีจัดประชุมสัมมนา ในระดับฝุาย ดาเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัด มีการถ่ายทอดจากรองคณบดีที่ดูแลพันธกิจหลักไปยังภาค/แขนงวิชาผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น การ
ถ่ายทอดระหว่างฝุาย ถ่ายทอดไปยังระดับหัวหน้างานที่ต้องดาเนินการ และถ่ายทอดเป็นกิจกรรมย่อย ตัวชี้วัด
ย่อย ที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการต้องดาเนินการ
ระยะที่ 4. การกากับ ติดตาม วัดผลและปรับปรุง
Phase4:Strategy Achievement & Improvement ขั้นตอนที่ 9-10
9
)Performance reviewติดตามประเมินผลการดาเนินการของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง
หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย จะมีการปรับแผนเพื่อให้สามารถบรรลุเปูาประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์และจัดทากลยุทธ์ โดยการทาการทบทวนแผนกลยุทธ์และ
สามารถปรับแผนระหว่างปี ในขั้นตอนที่ 5 เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ ประเมินผลและ
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รายงานผลต่อคณะ /มหาวิทยาลัย อย่างสม่าเสมอ(ทุก 3 เดือน) หากจาเป็นต้องมีการปรับแผน เพื่อรองรับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนไป จะมีการทบทวนและเสนอแนวทางในคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง
10) Reviewติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน โดยใช้ผลการบรรลุของกลยุทธ์ตาม
ยุทธศาสตร์ ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการ รวมถึงการนาเสนอเครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ
โดยรวบรวมจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อนาสู่การนาไปปรับปรุงเมื่อพบปัญหา อุปสรรค อาจพิจารณาปรับแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ เมื่อมีโครงการเร่งด่วนโดยรีบแก้ไขโดยพลัน หรือ รวบรวมปัญหาเพื่อปรับปรุง
ตารางที่ 2 ขั้นตอน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ปัจจัยนาเข้า และผลผลิตในการจัดทากลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์คณะ
ขั้นตอน
ช่วงเวลา
1) การวิเคราะห์องค์กร
1, 2
ตุลาคม-ธันวาคม

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทีมบริหาร กก.คณะฯ

2) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และกาหนดกลยุทธ์
3, 4, 5 มกราคม-มีนาคม
ทีมบริหาร กก.คณะฯ

3) การนาไปสู่การปฏิบัติ
6,7
เมษายน-มิถุนายน

ทีมบริหาร สาขา/แขนงวิชา
หน่วยงาน บุคลากร

4) การกากับ ติดตาม วัดผล ทบทวน ปรับปรุง
8,9,10
กรกฎาคม-กันยายน
ทีมบริหาร กก.คณะฯ
ผู้เรียน ผู้รับบริการ บุคลากร

ปัจจัยนาเข้า (Input)

ผลผลิต (Output)

- ข้อมูลในข้อ 1-2
- ความต้องการของผู้เรียน/
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

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

- Output จากระยะที่ 1
- ทิศทางขององค์กร

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

- Output จากระยะที่ 2
- แผนผังยุทธศาสตร์

- Approved action plan
- Approved Budget
- Workforce Plans

- Output จากระยะที่ 3
- แนวทาง Cascading KPI
- ผลการดาเนินงานปัจจุบัน
- Key Environment
Changes

- SSP/ KPI Setting
- ผลการดาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการที่สาคัญ
(result ตาม SOp /AP)
- Best Practice , Lesson
Learn
- Strategic Planning Process

ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์

8

(2) นวัตกรรม ในขั้นตอนที่ และ ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ตามตารางที่ 2 ซึ่งเป็นการระดมสมอง
ในหลายระดับ โดยนาการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ( KC1, KC3, KC5) ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กรรวมทั้งปัจจัย
นาเข้าตามตารางที่ 2 และใช้ TOWS Matrix เพื่อค้นหาและกาหนดโอกาสเชิงกลยุทธ์ โดยมีการวิเคราะห์
ประเมินผลได้ผลเสีย หรือความคุ้มค่ากับความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยพิจารณาจากโอกาสที่จะเกิด
(Likelihood) และผลกระทบ ( Impact) ซึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ทาให้เห็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ ได้แก่
SO1.การให้บริการสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศทางทันตกรรมรองรับ Medical Hub SO2.การพัฒนาหลักสูตร(ทั้ง
ระยะยาวและสั้น/ CE)/การบริการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า/สังคมผู้สูงอายุนาไปสู่ การ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม รวมทั้งนวัตกรรมซึ่งเกิดจากการวิจัยเพื่อรองรับ
SO1
โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และโครงการพัฒนาการให้บริการสุขภาพใหม่ๆ
(3) การวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ ฝุายยุทธศาสตร์ได้มีแนวทางการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญและ
พัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ โดยกาหนดประเภทข้อมูลที่สาคัญ ประเด็นรายละเอียด
ของทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน วิธีการวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์/การนาไปใช้ประโยชน์ และ
ผู้รับผิดชอบตามตารางที่ 2 เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบ ความเสี่ยงและทิศทางตลาด ซึ่งในปี 2562 ได้เพิ่มเครื่องมือ
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินการ ได้แก่ Competitor Analysis,
PEST Analysis และ 5 Force Analysis เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สมบูรณ์มากขึ้นก่อนปูอนเข้า SWOT analysis
เพื่อกาหนด SC, SA, และ SO ดังกล่าวแล้วข้างต้น ส่งผลให้การกาหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตอบสนองได้ดีขึ้นในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัจจัยและสารสนเทศที่สาคัญที่ใช้ในจัดทากลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ปัจจัย

ผู้รับผิดชอบ
ทีมบริหาร

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก External Factor

ทีมบริหาร

รองคณบดี
ที่เกี่ยวข้อง
ตามพันธกิจ
รองคณบดี
ฝุายบริหาร
รองคณบดีฝุาย
ยุทธศาสตร์

ประเด็น/รายละเอียดการวิเคราะห์
ข้อมูลสาคัญของคู่เทียบทุกพันธกิจ การแข่งขันจากภาครัฐ
และเอกชน
นโยบายจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตร์ชาติ/
นโยบายของกระทรวงที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยที่ส่งผลต่องบประมาณและการบริหารจัดการ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกาหนด จริยธรรม
มาตรฐานในการทางาน
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ :
อัตราการเติบโต ด้านเศรษฐกิจของประเทศ
งบด้านการศึกษา สาธารณสุขและการวิจัย
สถานการณ์ด้านสังคม: อัตราการเกิด
สัดส่วนผู้สูงอายุ อัตราการเกิดโรคเรื้อรัง
การเกิดโรคอุบัติใหม่

Analysis

CompetitorAnaly
sis
5 Force Analysis
PEST Analysis

บริบทเชิงกลยุทธ์
- SC1, SC2,
SC6, SC7
- SO1, SO2
(ตามตารางที่ 7)
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วิเคราะห์ปัจจัยภายใน Internal Factor

ปัจจัย

ผู้รับผิดชอบ
รองคณบดีฝุาย
ยุทธศาสตร์
รองคณบดี
รพ.ทันตกรรม
รองคณบดีฝุาย
ตามพันธกิจ
รองคณบดีฝุาย
ตามพันธกิจ
รองยุทธศาสตร์
รองคณบดี
รพ.ทันตกรรม
ทีมบริหาร

ประเด็น/รายละเอียดการวิเคราะห์
สถานการณ์เทคโนโลยี:
ข้อมูลเกี่ยวกับ Technology Disruptive, Digital
dentistry

Analysis

ข้อมูลความคาดหวัง ความต้องการ
และเสียงของผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น
ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน ตามพันธกิจ
ผลการดาเนินการตามพันธกิจหลักทุกด้าน ข้อมูลการตรวจ
ประเมินทุกระดับ
Trend Analysis
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐาน
Gap Analysis
ความปลอดภัย แผน/รายงาน
การบริหารความเสี่ยงของคณะฯ
ขีดความสามารถในการบรรลุแผนยุทธศาสตร์ : ผลการ
วิเคราะห์การบรรลุแผนกลยุทธ์ในปีที่ผ่านมาและแนวโน้ม
ในอนาคต

บริบทเชิงกลยุทธ์

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

ที่มา :เอกสารประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์
(4) ระบบงานและสมรรถนะหลัก คณะฯ มีวิธีการการวิเคราะห์ทบทวนตัดสินใจว่ากระบวนการที่สาคัญใดจะ
ดาเนินการโดยบุคลากรของคณะฯ (ตามแผนภาพที่ 2) และกระบวนการใดจะดาเนินการโดยผู้ส่งมอบ โดย
พิจารณาจากกระบวนการนั้นต้องสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่มีในปัจจุบัน ความคุ้มค่าในการลงทุนและ
ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวจะพิจารณาเลือกการดาเนินการโดยผู้ส่งมอบ
และพันธมิตร โดยบางส่วนของกระบวนการจัดการศึกษาและกระบวนการบริการวิชาชีพ ได้ outsource งาน
ด้านแลปทันตกรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะ เมื่อวิเคราะห์รายรับพบว่าไม่คุ้มค่ากับรายจ่ายใน
การจ้างช่างทันตกรรมที่ผูกพันจนถึงเกษียณอายุราชการ และปัจจุบันมีบริษัทแลปทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพใน
การดาเนินการและคุ้มค่ากว่า ในการกาหนดระบบงานของคณะฯ ผู้บริหารระดับสูงได้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 5
ของตารางที่ 1 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยพิจารณาจากพันธกิจ สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
Value chain กลุ่มลูกค้าและความจาเป็นของกระบวนการสนับสนุนที่ควรมีเพื่อให้พันธกิจหลักลุล่วง โดย
ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างระบบงานให้มีความสอดคล้องสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ปัจจุบัน
ระบบงานของคณะแบ่งเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1) Management process ประกอบด้วย 3 กระบวนการ 2) Key
Work Process ประกอบด้วย 4 กระบวนการ โดยจากการทบทวน ได้เพิ่มกระบวนการบริการวิชาชีพ เพื่อให้
ครอบคลุมกระบวนการหลักตามพันธกิจ 3) Key Support Process ประกอบด้วย 6 กระบวนการ ซึ่งในปี
2562 ได้ทบทวนมีปรับปรุง ดังนี้ เพิ่ม Key Work Process คือ กระบวนการบริการวิชาชีพ Key Support
Process มีการเพิ่มและรวบรวมกระบวนการเดิม ดังแสดงใน แผนภาพที่ 2 เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนพันธกิจ
และดาเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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แผนภาพที่ 2 ข้อมูลนาเข้าองค์กรจากทุกกระบวนงานภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่มา : เอกสารประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566 คณะทันตแพทยศาสตร์
(ปรับปรุงเมื่อ
ปีงบประมาณ 2563)
ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สาคัญ คณะฯได้กาหนดกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ พร้อมทั้งวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ ตัววัด เปูาหมายและตัวอย่างแผนระยะสั้นระยะยาวที่สาคัญ ตามตารางที่ 7 ที่ตอบสนองความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์โอกาสเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โดยได้เพิ่มกลยุทธ์จากเดิมซึ่งมี 5 เป็น 6 กล
ยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่เพิ่มคือ “การพัฒนาสู่คณะทันตแพทย์ดิจิทัล” เนื่องจาก Disruptive technology ที่อาจส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันและมีความจาเป็นต้องปรับตัวในทุกพันธกิจ รวมทั้งกระบวนการดาเนินงานที่
สาคัญ ตลอดจนต้องเอาชนะความท้าทายเชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการด้วย Digital Platform (SC6) และ
การบริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (SC7)
สาหรับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ใน
ด้านหลักสูตรและลูกค้า มี 1) แผนพัฒนากระบวนการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 2) แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่ม
เปูาหมายทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขยายฐานลูกค้า รวมทั้ง ด้านการบริการวิชาชีพ มีแผนพัฒนาศูนย์ความเป็น
เลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์บาบัดความเจ็บปวดใบหน้าและขากรรไกร ศูนย์ปากแหว่ง
เพดานโหว่ ศูนย์แมกซิโลเฟเชียลฯ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะโรค
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ปี 2567
แผนภาพที่ 3 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
ที่มา :เอกสารประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ปี 2563-2566คณะทันตแพทยศาสตร์
(2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ คณะฯจัดทากลยุทธ์โดยการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงทุก
ส่วนใช้การอภิปรายและนาเสนอเพื่อให้ผู้บริหารทุกส่วนได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของส่วนงานที่
รับผิดชอบและเข้าใจการทางานของส่วนงานนอกเหนือจากที่ตนรับผิดชอบ ใช้ SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์
ความต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อ SC, SO และใช้ประโยชน์จาก CC, SA รวมทั้งใช้ BSC เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติประสิทธิผล มิติคุณภาพมิติประสิทธิภาพ และ มิติการ
พัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ตามแผนภาพที่ 3

1.3 การนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
ก. การนาแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
(1) แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการที่สาคัญประกอบด้วยแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ตามตาราง
ที่ 7 โดยหลังจากคณะกรรมการประจาคณะฯ มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์แล้ว ได้มีการสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ
ได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อกลยุทธ์ โดยฝุายยุทธศาสตร์ประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทา
แผนปฏิบัติการกับหน่วยงานต่างๆ รองคณบดีทุกฝุายนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาเป็นจุดเริ่มการจัดทา
แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว ในขั้นตอนที่
8 ของแผนภาพที่ 1 พร้อมทั้งกาหนดตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานที่สาคัญในแต่ละแผนปฏิบัติการ กาหนดผู้รับผิดชอบ จากนั้นจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดทาโครงการที่ตอบสนองและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการรวมทั้งวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ รวมทั้งต้อง
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นาเสนองบประมาณ แผนด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกัน จากนั้นคณะอนุกรรมการ
แผนงบประมาณจะประชุมคัดกรองโครงการเพื่อพิจารณาความสอดคล้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมั่นใจ
ว่าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นาเสนอแผนปฏิบัติการ/ โครงการเพื่อขออนุมัติในที่
ประชุมคกก.คณะฯในแต่ละปีคกก.คณะฯได้ทบทวนผลการดาเนินการ หากโครงการใดที่ไม่สามารถดาเนินการได้
ตามค่าคาดการณ์ จะทาการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รวมทั้งทบทวนกระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติ
การ
(2) การนาแผนปฏิบัติการไปใช้ คณะฯถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 9 ของแผนภาพที่ 1 ตามลาดับขั้นในแต่ละระดับจนถึงรายบุคคลดัง
แผนภาพ 4 นอกจากนั้นยังมีการชี้แจงและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดผ่านที่ประชุมผู้บริหารพบภาควิชา
ที่ประชุมผู้บริหารพบหัวหน้างานที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรทุกกลุ่ม ในการ Cascading KPI จนถึงรายบุคคล
นั้น ดาเนินการผ่านการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานโดยความก้าวหน้าและความสาเร็จของการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลงจะนามาประกอบการประเมินบุคลากรประจาปี ซึ่งมีผลกับค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น ทั้งนี้มีการ
รายงานผลการติดตามงานตามแผนปฏิบัติราชการ 6 และ 12 เดือน โดยรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่
สาคัญของโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีและตรวจติดตามตัวชี้วัดที่สาคัญใน
Monitoring
Dashboard (Power BI)
สาหรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับผู้ส่งมอบและพันธมิตรได้นาสู่การปฏิบัติโดยใช้
กระบวนการสื่อสารผ่านหลายช่องทาง และการตรวจเยี่ยม รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงและติดตามผลดาเนินงาน
เป็นระยะ
(3) การจัดสรรทรัพยากร ฝุายยุทธศาสตร์มีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน และด้านอื่นๆ ให้พร้อม
ใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการอย่างเพียงพอจนประสบความสาเร็จ โดยดาเนินการในขั้นตอน 7 ตาม
แผนภาพที่ 1 และมีขั้นตอนดังตารางที่ 4

แผนภาพที่ 4 การจัดทาและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการทั่วทั้งคณะฯ
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ตารางที่ 4 ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ
ในภาพรวมโดยฝ่ายยุทธศาสตร์ได้ดาเนินการจัดทากรอบงบประมาณประจาปีก่อน ดังนี้
- มีการวิเคราะห์เพื่อจัดทากรอบงบประมาณ โดยใช้ปัจจัยนาเข้า เช่น รายรับรายจ่ายของปีปัจจุบันและย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี กรอบ
ค่าจ้างบุคลากรที่จ่ายเพิ่มเองนอกเหนือจากงบแผนดิน ความเสี่ยงด้านการเงินจากสถานการณ์ภายนอก เป็นต้น
- คาดการณ์งบประมาณที่จะใช้ และจัดประชุมกลุ่มย่อยกับหัวหน้าสาขา/ แขนงวิชา รองคณบดีแต่ละฝุาย เพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง
เพื่อให้กรอบงบประมาณใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนั้นในแต่ละปีจะตั้งงบประมาณร้อยละ 5 ของเงินรายได้เป็นเงินทุน
สารองกรณีที่มีปัญหาในการใช้งบประมาณ นอกจากนั้นยังมีการตั้งงบยุทธศาสตร์เพื่อ Buffer ประมาณ 5-6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุน
โครงการ/ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ที่อาจเพิ่มขึ้น หรือกรณีที่มีการปรับแผนกลยุทธ์ระหว่างปี
การจัดสรรงบประมาณให้กับแผนปฏิบัติการ/ โครงการ
- ผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ/ โครงการ ประเมินทรัพยากรที่จาเป็นและงบประมาณต้องใช้ นาเข้าเสนอคณะอนุกรรมการแผนงบประมาณ
เพื่อกลั่นกรอง ก่อนนาเสนอ คกก.คณะฯ
- แผนปฏิบัติการ/ โครงการที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว รองคณบดีฝุายยุทธศาสตร์จะนาเข้าพิจารณาในคกก.คณะฯเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
และบรรจุในแผนประจาปี โดยให้ความสาคัญกับแผนปฏิบัติการ/ โครงการที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นอันดับแรก
- แผนปฏิบัติการ/ โครงการที่ผ่านการเห็นชอบ ฝุายการเงินและพัสดุ โดยมีรองคณบดีฝุายบริหารเป็นประธาน จะประเมินติดตามเร่งรัด
การใช้งบประมาณให้ทันปีงบประมาณนั้นๆ

(4) แผนด้านบุคลากร เนื่องจากแผนปฏิบัติการ/โครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ผ่านการ
เห็นชอบนั้น ต้องนาเสนอแผนด้านบุคลากรที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกันมาด้วย ฝุายยุทธศาสตร์ร่วมกับฝุายบริหาร
ได้ดาเนินการพิจารณาแผนด้านบุคลากรในขั้นตอน 7 ตามแผนภาพที่ 1 ผนวกกับสารสนเทศที่ได้จากการ
วิเคราะห์ด้านความต้องการด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากรโดยมีตัวอย่างแผนด้านอัตรากาลัง
และขีดความสามารถของบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังตาราง 5
ตารางที่ 5 แผนด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
แผนอัตรากาลังเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมฝุายโรงพยาบาลมี แผนระยะสั้นด้านอัตรากาลัง เพื่อรองรับ
แผนปฏิบัติการ ดังนี1้ ) การยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรมให้บรรลุตัวชี้วัด HA ได้ขอจัดสรรตาแหน่ง พยาบาลและพยาบาล
วิสัญญี เพื่อความปลอดภัยในการดูแลผู้ปุวยในหอผู้ปุวย และขอตาแหน่งพนักงานเภสัชกรรม รวมทั้งว่าจ้างเภสัชกร Part time ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ยา 2) แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม ได้ขอตาแหน่ง ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันต
แพทย์ นักรังสีการแพทย์ เพื่อรองรับภาระงานการให้บริการในศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ รวมทั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งเดียวใน
ประเทศไทยที่มีตาแหน่ง นักกายภาพบาบัด เพื่อให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพในคลินิกความเจ็บปวดใบหน้าและช่องปาก นอกจากนั้นยัง
มีการวางแผนอัตรากาลังระยะยาว เพื่อรองรับ medical hub และอัตรากาลังสาขาขาดแคลนในอนาคต
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และรองรับ แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจ
ด้านการวิจัย ฝุายวิจัยฯ ได้ขอจัดสรรตาแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการดาเนินการด้านวิจัยและนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาขีดความสามารถเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก และรองรับ แผนปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills ฝุายการศึกษาได้พัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์ ด้านทันตแพทยศาสตรศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอน ผ่านประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมออนไลน์
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ และรองรับ แผนปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้าน
การวิจัย ฝุายวิจัยได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพการของทุนและการตีพิมพ์วารสารนานาชาติ
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วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อให้คณะฯได้รับการยอมรับทั้งในด้านวิชาการและวิจัย ในระดับนานาชาติ และรองรับ แผนปฏิบัติการ เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย ฝุายวิจัยฯได้พัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้ฝึกอบรม
และที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้โครงการ Clinical Research Methodology & Dental
Public Health
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมและรองรับ แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 1) การยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการทันตกรรม ฝุายโรงพยาบาลได้พัฒนาองค์ความรู้ในการดาเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยฝึกคัด
กรองความเสี่ยงโควิด และกระบวนการทางาน IC ในบุคลากรที่ให้บริการทางทันตกรรมทั้งหมด 2) แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะ
ทางด้านทันตกรรม ดาเนินการโดยสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและการฝึกอบรมต่อเนื่องด้านทันตกรรมผู้สูงอายุในกลุ่มอาจารย์
เพื่อรองรับโครงการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ และสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ให้ครอบคลุมแต่ละสาขาของศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนต่างๆทุกพันธกิจ และรองรับ แผนปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการดิจิทัลในทุกพันธกิจ ฝุายยุทธศาสตร์ ได้ดาเนินการฝึกอบรมต่างๆ เช่น การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้
Digital
signature การจัดการข้อมูลสารสนเทศด้วย Power BI การใช้ระบบ PACS และ HIS เป็นต้น

(5) การวัดผลการดาเนินการ คณะกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่สาคัญ (KPIs) สาหรับวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์แต่ละข้อและตัวชี้วัดผลการดาเนินงานเพื่อใช้ติดตามผลสาเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ แผนภาพ
ที่ 8เพื่อให้การวัดผลโดยรวมมีความสอดคล้องทั้งคณะฯ ฝุายยุทธศาสตร์จะวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ สอบทานความ
สอดคล้องของตัววัดโดยใช้ BSC, Leading-Lagging Indicators และ KPIs Matrix กระบวนถ่ายทอดตัวชี้วัดที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนภาพ 4จะระบุความเชื่อมโยงตัวชี้วัดทุกระดับให้มีความสอดคล้อง
กันและถ่ายทอดถึงบุคลากรทุกคนเป็น Individual KPI การติดตามผล ของแผนปฏิบัติการ/โครงการจะถูกการ
ทบทวนโดยผู้รับผิดชอบโครงการและรายงานความคืบหน้าทุกไตรมาส ในที่ประชุมคกก.คณะเพื่อทบทวนผลการ
ดาเนินงานรวมถึงโอกาสในการปรับปรุงและปรับแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิผล
จากทบทวนการติดตามตัวชี้วัดที่ผ่านมา พบว่าไม่สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ในปี 2563
ฝุายยุทธศาสตร์จึงจัดทาโปรแกรมในการรวบรวม KPIs จากหน่วยงานต่างๆผ่าน Monitoring Dashboard
(Power BI) และออกแบบระบบให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศจากหน่วยงาน รวมทั้งใช้ข้อมูลที่ดึงมาจาก
ระบบอัตโนมัติของ HIS เพื่อลดความผิดพลาดจากการลงข้อมูลในระบบ Manual และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการ
ติดตามผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและการจัดการเรียนการสอนในคลินิกทันตกรรม
(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ คณะฯคาดการณ์ผลการดาเนินการโดยพิจารณาจากผลดาเนินการเทียบ
กับเปูาหมาย ผลการดาเนินการที่ผ่านมา สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งการใช้เครื่องมือ Scenario Analysis ตัวอย่างเช่น ในปี 2563 ที่มีสถานการณ์
ระบาดของ COIVID-19 คณะฯได้คาดการณ์ตัวชี้วัดที่ต้องการบรรลุผลสาเร็จ คือ ผลิตภาพบุคลากรและกาไรสุทธิ
จากการให้บริการทางทันตกรรม จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รองคณบดีที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจัย
สาคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อตัวชี้วัด เช่น การลดบริการทันตกรรมของคณะฯเหลือเพียงการให้บริการฉุกเฉิน
เป็นเวลา 2 เดือนและเปิดให้บริการในเวลาต่อมาได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากต้องปรับปรุงระบบระบายอากาศและปรับ
มาตรฐานการให้บริการให้มีความปลอดภัย รวมทั้งการมีสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี มีการนา ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับคณะทันตแพทยศาสตร์อื่นๆ แล้วระดมความคิดเห็นร่วมกันใน
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ทีมผู้บริหารเพื่อกาหนดสถานการณ์ และผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้น พิจารณาปรับเปลี่ยนตัววัด นามาสู่การตัดสินใจ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงผลดาเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
คณะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในขั้นตอนที่ในแผนภาพที่1 ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ แบ่งเป็น
การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปกติทั่วไปกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของรองคณบดีหัวหน้าสาขา/แขนง
วิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดาเนินการตามแผนและปรับแผนปฏิบัติการเมื่อพบว่าการปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยต้องรายงานการปรับแผนมายังฝุายยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงแผนที่เป็นกรณี
เร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย จะมีการนัดประชุมทีมบริหารเป็นวาระพิเศษเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ผลกระทบและแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเบื้องต้นและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ กาหนดแผนปฏิบัติ
การใหม่และนาเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหาร หากการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ คณะจะจัดสรร
ทรัพยากรจากงบยุทธศาสตร์ที่กันไว้สาหรับการปรับแผนเพื่อทาให้สามารถนาแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้
ทันที และมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น มีสถานการณ์ระบาดของ COVID-19ในเดือนมีนาคม 2563 คณะฯได้ประชุม
ระดมความคิดทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ เตรียมความพร้อมปูองกันและแก้ไขปัญหา
โรคติดต่อ ประกาศคาสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 52/2563 แต่งตั้งคณะทางานปูองกันการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และปรับแผนปฏิบัติการโดยใช้
กระบวนการดังรูปแผนภาพที่ 5 และมีรายละเอียดดังตารางที่ 6

แผนภาพที่ 5 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ
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ตารางที่ 6 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในพันธกิจต่างๆ ได้ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ โดยเพิ่มโครงการและปรับระยะเวลา
การดาเนินงานให้เร็วขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์และ work from home ได้แก่ 1) แผนการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล โดยดาเนินโครงการต่างๆเช่น โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานสานักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์
เช่น Digital signature, การตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์ 2) แผนการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอน เช่น
โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์และการใช้ smart classroom
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การเป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรม ได้ปรับ แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม โดย
เพิ่มโครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งคณะฯได้ดาเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและวางแผนเพื่อปรับ
ระบบระบายอากาศในทุกคลินิกให้ได้ตามมาตรฐาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปาก ได้ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ใน
การจัดการเรียนรู้ 21st century skills โดยเพิ่มโครงการประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL EDUCATION IN THE POST
COVID-19 ERA (Webinars) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และปรับรูปแบบ
การเรียนการสอนให้หมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการระบาดของ covid-19

เพื่อให้แผนปฏิบัติการสามารถนาไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว คณะฯสนับสนุน ด้านงบประมาณ โดยจัดสรรงบ
ยุทธศาสตร์ ที่ตั้งไว้เพื่อการปรับแผนและดาเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ในการดาเนินโครงการต่างๆ และ
ทบทวนงบประมาณปี 2563 นางบฯเหลือจ่ายมาใช้เป็นงบลงทุนเพื่อโครงการปรับระบบระบายอากาศในคลินิก
ด้านอุปกรณ์ ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี โปรแกรมการใช้งาน โดยหน่วยคอมพิวเตอร์จัดเตรียมคอมพิวเตอร์
ให้บุคลากรยืมเพื่อใช้ปฏิบัติงาน แบบ work from home ด้านบุคลากร มีการพัฒนาขีดความสามารถตาม
แผนพัฒนาด้านดิจิทัลและวางแผนด้านอัตรากาลังให้เพียงพอ โดยจัดและสลับกลุ่มบุคลากรให้สนับสนุนการ
ทางานตามพันธกิจได้อย่างเหมาะสม การติดตามผลการดาเนินงาน กาหนดให้บุคลากรต้องส่งรายละเอียด
แผนปฏิบัติงานผ่านหัวหน้างาน หัวหน้าสาขาวิชาเพื่อให้คณบดีอนุมัติและรายงานการปฏิบัติงานรายสัปดาห์
ติดตามตัวชี้วัดการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่ปรับเปลี่ยน ผ่าน Monitoring Dashboard
(Power BI) ทบทวนกระบวนการดาเนินงาน เพื่อปรับใช้ในการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการครั้งต่อไป
6. สรุปรายละเอียดในการดาเนินการของคณะทันตแพทยศาสตร์
1) การพิจารณากลยุทธ์
คณะฯ มีกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ และพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในกระบวนการ
วางแผนยุทธศาสตร์ โดยกาหนดประเภทข้อมูลที่สาคัญ ประเด็นรายละเอียด วิธีการวิเคราะห์ นาผลการ
วิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาความเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลการดาเนินงานที่
ผ่านมา เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบและความเสี่ยงและทิศทางตลาดโดยใช้ SWOT เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อ
ความสาเร็จและความยากง่ายในการนาไปดาเนินการ ค้นหา Strategic Challenges จากการวิเคราะห์ Threat
และ Weakness และค้นหา Strategic Advantages จากการวิเคราะห์ Strength รวมถึงค้นหาความเสี่ยงที่
คุกคามต่อผลสาเร็จ ในอนาคตและความเปลี่ยนแปลงที่มีโอกาส จะเกิดขึ้น จากการทบทวนในปีจาก
Competitor Analysis PEST Analysis และ 5 Force Analysis เพื่อให้ได้สารสนเทศเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ที่
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สอดคล้องกับแนวโน้มและสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้นตัวอย่างการวิเคราะห์ในเรื่อง SC6 การบริหารจัดการด้วย
Digital platform SC8. การบริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
จัดทากลยุทธ์โดยการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงทุกส่วน ใช้การอภิปรายและนาเสนอเพื่อให้ผู้บริหารทุก
ส่วนได้แสดงความคิดเห็นความต้องการของส่วนงานที่รับผิดชอบและเข้าใจการทางานของส่วนงาน
นอกเหนือจากที่ผู้รับผิดชอบใช้ SWOT เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ ความต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อ SA, SC,
SO และการจัดลาดับความสาคัญเพื่อสร้างความสมดุล พิจารณากาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สามารถใช้
ประโยชน์จากสมรรถนะหลัก และใช้ BSC เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 4 มิติ ได้แก่
มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพและมิติการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ตาม
แผนภาพ เพื่อทาให้เกิดความสมดุลของบริบทเชิงกลยุทธ์ของแผนระยะสั้นและระยะยาว
ทาให้สามารถพัฒนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ใช้สมรรถนะหลักคานึงถึงความสมดุลระหว่างความ
ต้องการที่หลากหลายก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการแต่ละภารกิจเข้า
ด้วยกันสอดคล้องโดยให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล โดยกาหนดกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ การบริหาร
จัดการองค์กรความผูกพันต่อองค์กร บนความสมดุล ด้านประสิทธิผลต่อองค์กรสูงสุด รวมทั้งนาความต้องการ
และความคาดหวังของผู้เรียน ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญ มาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ด้วย
เพื่อคานึงถึงสมดุลความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเรียงลาดับความสาคัญของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ด้านการศึกษา คานึงถึงผู้ใช้บัณฑิต ด้านวิจัย
คานึงถึงผู้ให้ทุนวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยด้านการรักษาพยาบาลคานึงถึงประชาชน ด้านการบริการ
วิชาการได้คานึงผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นต้น
3) การจัดทาแผนปฏิบัติการ
คณะดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ระยะสั้น 1 ปี และแผนปฏิบัติการระยะยาว 4 ปี หรือแผน
ยุทธศาสตร์โดยหลังจากกรรมการคณะเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการแล้วจะมีการสื่อสาร
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อกลยุทธ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและนากล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยฝุายยุทธศาสตร์ประชุมชี้แจง ความเข้าใจในการจัดทาแผนปฏิบัติการ กับหน่วยงานต่างๆ รอง
คณบดีทุกฝุาย นาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มาเป็นจุดเริ่มการจัดทาแผนปฏิบัติการตามข้อเสนอ ในขั้นตอนที่ 6
ของแผน
โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติการที่สามารถตอบสนองและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์แต่ละข้อ จัดทาแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว และรวบรวมคาของบประมาณ
ต่าง ๆ งบโครงการ/กิจกรรม ของคณะจากทุกหน่วยงานภายในคณะ ในการจัดทาแผนของคณะร่วมกันเพื่อให้
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บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ และจัดงบประมาณให้เหมาะสมจัดลาดับโครงการตามความสาคัญและเร่งด่วน จัดทา
แผนงบประมาณ วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ กาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนินงานที่สาคัญในแต่ละ
แผนปฏิบัติการ กาหนดผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการแผนงบประมาณประชุมคัดกรองโครงการเพื่อพิจารณาความสอดคล้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและมั่นใจว่าการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นาเสนอแผนปฏิบัติการเพื่อ
ขออนุมัติในที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ในแต่ละปีคณะฯได้ทบทวนผลการดาเนินการ หากโครงการ
ใดที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามค่าคาดการณ์ จะทาการทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รวมทั้งทบทวน
กระบวนการจัดทาแผนปฏิบัติการ
4) การนาแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ
คณะฯ ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ในขั้นตอนที่ 8
ของแผนภาพ และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการรวมถึงตัวชี้วัด ( KPIs) ไปทั่วทั้งองค์กรให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติ
โดยเริ่มจากการชี้แจงถ่ายทอดแผนปฏิบัติการในที่ประชุมกรรมการประจาคณะ เพื่อให้ทุกฝุายรับทราบและรับ
การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและ KPI รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการดังกล่าว
จากนั้นรองคณบดีจัดประชุมสัมมนาในระดับฝุาย ดาเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดใน
ระดับหัวหน้างานที่ต้องดาเนินการ รวมทั้งมีการถ่ายทอดจากรองคณบดีที่ดูแลพันธกิจหลักไปยังภาค/แขนงวิชา
ผ่านคณะกรรมการต่างๆ เช่น การถ่ายทอดระหว่างฝุาย ถ่ายทอดไปยัง หัวหน้างาน และถ่ายทอดเป็นกิจกรรม
ย่อย ตัวชี้วัดย่อย ที่บุคลากรในระดับปฏิบัติการต้องดาเนินการ
นอกจากนั้น ยังมีการชี้แจงและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดผ่านที่ประชุมผู้บริหารพบภาควิชา
ที่ประชุมผู้บริหารพบหัวหน้างาน ที่ประชุมผู้บริหารพบบุคลากรทุกกลุ่ม ในการ Cascading KPI ดังกล่าวจะ
จัดทาเป็น individual KPI โดยมีการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน ระหว่างคณบดีกับรองคณบดีและระหว่าง
คณบดีหัวหน้าภาควิชา และกาหนด TOR ระดับบุคคลในการปฏิบัติงานของบุคลากรและจัดทาข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานกับหัวหน้างาน โดยความก้าวหน้าและความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามข้อตกลงจะนามา
ประกอบการประเมินบุคลากรประจาปี ซึ่งมีผลกับค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้น
มีการรายงานผลการติดตามผลตามรอบระยะเวลา 6 และ 12 เดือน โดยรายงานผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่สาคัญของโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีและตรวจติดตามตัวชี้วัดที่สาคัญใน monitoring
dashboard (Power BI) สาหรับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติไปยังผู้ส่งมอบและพันธมิตร ใช้
กระบวนการสื่อสารผ่านช่องทาง และการตรวจเยี่ยม รวมทั้งมีการประชุมชี้แจงและติดตามผลดาเนินงานเป็น
ระยะ
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5) กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการคณะปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการของกระบวนการวางแผน แบ่งเป็น
1) การเปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์ปกติทั่วไป กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของรองคณบดี หัวหน้า
สาขา/แขนงวิชา หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดาเนินการตามแผนและปรับแผนปฏิบัติการเมื่อพบว่าการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ โดยต้องรายงานการปรับแผนมายังฝุายยุทธศาสตร์
2) การเปลี่ยนแปลงแผนที่เป็นการที่เป็นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มีการนัดประชุมทีม
บริหารเป็นวาระพิเศษเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบและแนวทางการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการเบื้องต้น
และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ กาหนดแผนปฏิบัติการใหม่และนาเสนอต่อที่ประชุมทีมบริหาร หากการ
ปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวได้รับการอนุมัติ คณะจะจัดสรรทรัพยากรจากงบยุทธศาสตร์ที่กันไว้สาหรับการปรับแผน
เพื่อทาให้สามารถนาแผนปฏิบัติการใหม่ไปปฏิบัติได้ทันทีและมีการประชุมชี้แจงความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
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ส่วนที่ 2
แผนยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566
(ฉบับปรับปรุงมติกรรมการคณะ 25 กุมภาพันธ์ 2563) และนาเสนอทบทวน 25-26 มกราคม 2564
โครงร่างองค์กร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งเป็นทางการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 เป็นสถาบันการศึกษาด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งที่ 4 ของประเทศไทย และเป็น
แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายผลิตบัณฑิตเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุข
แก่ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะฯ มีความมุ่งมั่นในการผลิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
การฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิต และการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พัฒนางานวิจัยเพื่อบูรณาการสู่การสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม พัฒนาพันธกิจในการบริการ
วิชาชีพ และการบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปาก อย่างเป็นองค์รวมในชุมชนและ
สังคม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทัง้ หลักสูตรต่ากว่าระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมจานวน 8 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 388 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 118 คน (รวมวุฒิบัตร 36 คน) รวมทั้งหมดจานวน 506 คน การจัดการ
เรียนการสอนเน้นทั้งในภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และคลินิกทันตกรรม รวมไปถึงการส่งเสริม
กิจกรรมให้นักศึกษาทันตแพทย์ได้ฝึกประสบการณ์ใน การปฏิบัติงานจริงในงานทันตสาธารณสุข และงานด้าน
ทันตกรรมอยู่เป็นประจา เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการบริการทันต
สาธารณสุขแก่ประชาชนต่อไปในอนาคต
นโยบายการบริหารงานคณะทันตแพทยศาสตร์
คณะฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมและสมรรถนะหลัก ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์
“โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสาหรับทุกคน : A Great Dental School for All”
(เปูาหมายบรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2567)
(ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
2.2 พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อรับใช้สังคม
3) บริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม
4) การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติเพื่อรับใช้สังคม
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2.3 ค่านิยม(Value) : “S M I L E”
S = Social Devotion การอุทิศเพื่อสังคม
M = Management by fact การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง
I = Innovation focus
มุ่งเน้นนวัตกรรม
L = Life-long learning
เรียนรู้ตลอดชีวิต
E = Excellent service for all การให้บริการที่เป็นเลิศสาหรับทุกคน
(ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563)
2.4 วัฒนธรรมองค์กร : “STAR”
S = Service-mind การบริการด้วยใจ
T = Teamwork การทางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกคน
A = Adaptability การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
R = Responsibility ความรับผิดชอบ
2.5 สมรรถนะหลักคณะทันตแพทยศาสตร์ (Core Competencies)
CC1 : การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความชานาญด้านทันตสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชน
แบบบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชา
CC2 : การบริการทางทันตกรรมขั้นสูงที่มีการบูรณาการกับสหสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(interdisciplinary advanced dental care)
(ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
3. ข้อมูลพื้นฐานของคณะทันตแพทยศาสตร์
3.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร

คณะฯ มีภารกิจหลักทั้งในด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและการบริการ
วิชาชีพ
โดยมี การจัดการศึกษาตาม ตารางที่ 7ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษากระบวนทัศน์ใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
ประเทศ
3.1.1 ข้อมูลหลักสูตรและจานวนนักศึกษา

ตารางที่ 7 การจัดการศึกษาจานวน 13 หลักสูตร ปีการศึกษา 2563 (จานวนนักศึกษาทุกระดับ506 คน)
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
(นักศึกษา 388คน)

จานวน
1 หลักสูตร

แนวทางการจัดการศึกษา
จัดการเรียนการสอน เป็น 2 ช่วง ได้แก่
- ชั้นปีที่ 1-3 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งบรรยายและปฏิบัติการ รวมทั้ง
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
- ชั้นปี 4-6 วิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ทั้งบรรยาย ปฏิบัติการทางทันตกรรมและฝึก
ปฏิบัติในคลินิก การฝึกทักษะการวิจัย และฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
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ระดับการศึกษา
จานวน
แนวทางการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 12 หลักสูตร มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวม จานวน 118 คน
ระดับปริญญาโท
5 หลักสูตร
- รับจากทันตแพทย์ (เฉพาะสาขาวิชาทันตสาธารณสุข รับทันตาภิบาลด้วย)
(นักศึกษา 55 คน)
- มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย การฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง
- การสัมมนา การพัฒนาทักษะด้านวิจัย และการทาวิทยานิพนธ์
ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง
2 หลักสูตร
- รับจากทันตแพทย์ทั่วประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย
(นักศึกษา 9 คน)
- การฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง การวิพากษ์บทความวิชาการ และการสัมมนา
ระดับปริญญาเอก
1 หลักสูตร
- รับจากทันตแพทย์ผู้ที่จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(นักศึกษา 18คน)
สุขภาพ
- จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูงการสัมมนา เน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านวิจัยและการทาดุษฎีนิพนธ์
ระดับหลักสูตรวุฒิบัตร
4 หลักสูตร
- รับจากทันตแพทย์ทั่วประเทศมีการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและเน้นการฝึกทักษะ
ทันตแพทย์ประจาบ้าน
ทางคลินิกขั้นสูง การวิพากษ์บทความวิชาการ การสัมมนา และวิจัย
(นักศึกษา 36 คน)

ตารางที่ 8 สถิติจานวนนักศึกษา

ระดับการศึกษา / หลักสูตร/ สาขาวิชา
(1) ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
410
412
385

ปี 2563
388

(2) ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท+ป.ชั้นสูง+เอก+วูฒิบัตร)

102

132

130

118

- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ป.ชั้นสูง)

9
8
1
53

9
8
1
74

10
8
2
68

9
8
1
55

7
8
6
11
2
11
6
2
5
5

7
7
10
16
4
13
10
2
5
5
5

9
7
12
16
4
10
4
1
5
5
5

5
11
10
14
3
2
4
1
5
18
18

1. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
2. สาขาวิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก

- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ป.โท )
1. สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
- วิชาเอกปริทันตวิทยา
- วิชาเอกทันตสาธารณสุข
- วิชาเอกทันตกรรมสาหรับเด็ก
- วิชาเอกทันตกรรมบูรณะ
- วิชาเอกการวินิจฉัยโรคช่องปาก

2. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (นานาชาติ)
3. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (โครงการพิเศษ)
4. สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทย์
5. สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
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ระดับการศึกษา / หลักสูตร/ สาขาวิชา
- หลักสูตรวุฒิบัตร (เทียบเท่าป.เอก)
1. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
3. สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน
4. ทันตกรรมบดเคียว

รวมทั้งหมด (1)+(2) (คน) ณ ต.ค. 2563

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
35
44
47
17
21
23
12
17
17
6
6
6
1
512

544

515

ปี 2563
36
13
14
6
3
506

นอกจากนนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังมีภารกิจสาคัญ ด้านการวิจัย ที่ให้ความสาคัญในการสร้างองค์
ความรู้ และพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคในช่อง
ปาก รวมทั้งดาเนินการวิจัยแบบบูรณาการของกลุ่มวิจัย และดาเนินการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ
ด้านการ
บริการวิชาการ ได้ให้ความสาคัญในการบริการวิชาการเพื่อการส่งเสริมและปูองกันโรคในช่องปากในชุมชน
รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตกรรมและทันตแพทยศาสตรศึกษา ทั้งใน
รูปแบบ Online และ Onsiteการให้บริการวิชาชีพ มีการบริการรักษาทางทันตกรรรมในโรงพยาบาลทันตก
รรม โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมที่ให้บริการรักษาโรคในช่องปากที่มีความซับซ้อน รวมทั้งการดูแล
รักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ การบริการอื่นๆตามตารางที่ 9การบริการที่สาคัญ
ตาราง 9การบริการที่สาคัญ

การบริการวิชาชีพ

การวิจัย

การบริการ

แนวทางและวิธีการให้บริการ
ดาเนินการวิจัยตามเงื่อนไขของแหล่งทุนภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ผ่าน 4 กลุ่มวิจัย (กลุ่มวิจัยไบโอฟิล์ม กลุ่มวิจัย
เลเซอร์ทางทันตกรรม กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านประสาทวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิจัยโรคอักเสบเรื้อรังของช่องปากฯ ) และ
ศูนย์วิจัย ผู้ปุวยปากแหว่งเพดานโหว่และความวิการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า นอกจากนั้นยังมีการวิจัยร่วมกับ
เครือข่ายสถาบันอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ
- ให้บริการผ่านโรงพยาบาลทันตกรรมซึ่งมีจานวนยูนิตทันตกรรมรวม 296ยูนิต หอผู้ปุวยใน 10 เตียง ห้องผ่าตัด 2 ห้อง
ทั้งนี้โรงพยาบาลทันตกรรมมีหน้าที่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการคลินิก และการวิจัยในคลินิก
สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การให้บริการทางทันตกรรมแบบครบวงจรและ
ให้บริการทางทันตกรรมขั้นสูงต่างๆ ทั้งในรูปแบบผู้ปุวยในและผู้ปุวยนอก ครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษา รวมทั้งกลุ่ม
ผู้ปุวยสูงอายุ กลุ่มผู้ปุวยที่มีความต้องการพิเศษ ( Special needs) กลุ่มผู้ปุวยที่มีโรคทางระบบ กลุ่มผู้ปุวยที่มีความ
ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าและผู้ปุวยมะเร็งช่องปาก โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรม ประกอบด้วย
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม ศูนย์ทันตกรรมเลเซอร์ ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์ฟื้นฟูใบหน้าและขากรรไกร รวมถึงศูนย์
ความเจ็บปวดของใบหน้าและเวชศาสตร์ช่องปาก นอกจากนั้นยังมีการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรม
เคลื่อนที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การทาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เช่น โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
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การบริการวิชาการ

การบริการ

แนวทางและวิธีการให้บริการ
- การจัดฝึกอบรม จัดประชุมวิชาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะขั้นสูงให้ทันตแพทย์ทั่วไปรวมทั้งทันตแพทย์ประเทศ
ในลุ่มน้าโขง โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมปูองกันสุขภาพช่องปาก เช่น โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปาก ในโรงเรียนประถมศึกษารอบมหาวิทยาลัย และ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีความ
ต้องการพิเศษในชุมชนต่างๆ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( Online)ปีละ 3 ฉบับ ซึ่งเป็นวารสาร
ทันตแพทยศาสตร์ฉบับเดียวในประเทศไทยที่อยู่ใน TCITier 1 (ในประเทศไทยมี 9 ฉบับ)

3.1.2 ข้อมูลบุคลากร จานวน ระดับการศึกษาและคุณวุฒิ

คณะฯ มีบุคลากรทั้งหมด 299 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรและวุฒิการศึกษา (ณ วันที่ 5 มี.ค.64)
วุฒิการศึกษา

สายวิชาการ

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี/ป.บัณฑิต
ปริญญาโท
ปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
รวม
อายุคนเฉลี่ย
อายุงานเฉลี่ย

1
14
72

สายสนับสนุน
วิชาชีพ*
47
41
9
2

87
99
47.72
34.86
22.31
7.02
รวมทั้งหมด 299 คน

สายสนับสนุน
ทั่วไป
41
58
14
113
44.37
17.65

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
ตาแหน่งทางวิชาการ (คน)
สายผู้สอน : รวม 88 คน
ศ./รศ./ผศ./อ.=3/24/43/17
คิดเป็นร้อยละ =3.45/27.59/49.42 /19.54
ตาแหน่งความก้าวหน้าของสายสนับสนุน (คน)
ชานาญการพิเศษ = 9ชานาญการ = 17
ปฏิบัติการ = 51 ชานาญงานพิเศษ = 1
ชานาญงาน = 41 ปฏิบัติงาน = 31 ทั่วไป = 58

* สายสนับสนุนวิชาชีพ หมายถึง ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบาบัด พยาบาล นักรังสีการแพทย์ , ช่างทัน
ตกรรม,ผู้ช่วยทันตแพทย์, ผู้ช่วยเภสัชกร
3.1.3 ข้อมูลอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกที่สาคัญ

ตารางที่ 11 อาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่สาคัญ
อาคารสถานที่ - อาคารมหิตลานุสรณ์ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันตกรรม สานักงานและห้องสมุด
- รพ.ทันตกรรม 4 อาคาร ประกอบด้วย ยูนิตทันตกรรม 296ยูนิต (รวมยูนิตทันตกรรมผู้สูงอายุ ) ห้องผ่าตัด 2 ห้อง
หอผู้ปุวยใน 10 เตียง รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา และห้องปฏิบัติการวิจัย
- หอพักนักศึกษาทันตแพทย์ จานวน 2 หลัง ประกอบด้วย ห้องพักนักศึกษา ห้องปฏิบัติการทันตกรรมสาหรับนักศีกษาเพื่อ
ทางานนอกเวลารวมทั้ง study room
- อาคารฝุายพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย สานักงานและห้องประชุม รวมทั้งห้องสาหรับให้คาปรึกษานักศึกษา
ฐานข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ฐานข้อมูลการเงิน (KKU-FMIS) 2) ฐานข้อมูลระบบE-office 3) ฐานข้อมูลการ
เทคโนโลยี
จัดหาพัสดุ DENT-MIS และ 4) ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอลสาหรับงานทันตกรรม (PACS)
5) ระบบข้อมูลเวชระเบียนและฐานข้อมูลผู้ปุวยโรงพยาบาลทันตกรรม (HIS) 6) ระบบลาออนไลน์ 6) Smart classroom
และมีระบบ KKU E-learning รองรับการเรียนการสอนทางไกล
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อุปกรณ์

ห้องสมุด

- ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย จุดเชื่อมต่อเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ หุ่นฝึกทักษะผู้ปุวยจาลอง 126 ชุด
- ด้านวิจัย ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีครุภัณฑ์วิจัยที่ทันสมัยและเพียงพอ ตัวอย่างครุภัณฑ์ที่สาคัญและราคาแพง
ได้แก่ Intraoral scanner, CAD/CAM, กล้อง SEM, เครื่องวัดความแข็งระดับนาโน,conebeam computed
tomography, real-time PCR
มีที่นั่งอ่านหนังสือจานวน 90 ที่นั่ง มีทรัพยากรหนังสือและสื่อที่เป็นหนังสือภาษาไทย จานวน 4,276 เล่ม ภาษาอังกฤษ
จานวน 3,861 เล่ม และวารสารที่บอกรับเป็นฉบับออนไลน์ จานวน 38 รายการ มีฐานข้อมูลวารสารทั้งใน/ต่างประเทศ
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2.6โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ
รองคณบดีฝ่าย
บริหาร

รองคณบดีฝ่าย
การศึกษา

รองคณบดีฝ่ายวิจัย
บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

ผู้อานวยการกอง
บริหารงานคณะฯ

งานบริหาร
หน่วยทรัพยากร
บุคคลและ
สารบรรณ
หน่วยซ่อม
บารุง

หน่วยอาคาร
สถานที่
และยานพาหนะ
หน่วยสื่อสาร
องค์กร

งานคลังและพัสดุ

งานการศึกษา

หน่วยทะเบียน
หน่วยการเงิน และประมวลผล
และบัญชี
หน่วยพัสดุ

หน่วยส่งเสริมและ
พัฒนาทางวิชาการ

ห้องสมุดสมนึก
พูนทรัพย์ (งานฝากจาก
สน.ห้องสมุด)

หน่วยrพัฒนา
นักศึกษาและศิษย์
เก่าสัมพันธ์
หน่วยสนับสนุน
การเรียนการสอน

งานวิจยั บัณฑิตศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์
หน่วยวิจยั และ
วิเทศสัมพันธ์

รองคณบดีฝ่าย
ยุทธศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายโรงพยาบาล
ทันตกรรม

งานแผนยุทธศาสตร์
หน่วยแผนและ
สารสนเทศ

หน่วย
หน่วยบัณฑิตศึกษา
และการศึกษาต่อเนื่อง ประกันคุณภาพ
หน่วย
หน่วยสนับสนุน
ห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชา
วิจัย

หัวหน้าสาขาวิชา
และหัวหน้าแขนงวิชา

งานสานักงาน
รพ.ทันตกรรม

- แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก

งานบริการ
รักษาพยาบาล
งานส่งเสริม
การบริการ

- แขนงวิชาปริทันตวิทยา
- แขนงวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก

สาขาวิชา
ทันตกรรมป้องกัน

หัวหน้าสาขาวิชา
ทันตกรรมบูรณะ

- แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟัน
- แขนงวิชาทันตสาธารณสุข
- แขนงวิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก

หัวหน้าสาขาวิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์

หัวหน้าสาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ

หมายเหตุ โครงสร้างการบริหารองค์กร อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3139/2562 ลว.26 พ.ย.2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์
และคาสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่ 250/2563 ลว.17 พ.ย.2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนภาพที่ 6 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชา
ชีวเวชศาสตร์ช่องปาก
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2.7 ประเด็นยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 – 2566 (Strategic Plan)
การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ ใน 4 ปีข้างหน้า ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 ซึ่งได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ในวาระการบริหารในการนาคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 ไปสู่เปูาหมายในอีก 4 ปี
ข้างหน้า เมื่อคานึงถึงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงกาหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน 6 ด้าน ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่ความเป็นสากล
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2.8 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (จากการทบทวน กลยุทธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม
นโยบาย: เป็นศูนย์การศึกษา
(Academic Hub) ด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขแห่งเอเชีย
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
2.
การจัดการศึกษาแบบ life-long-learning
กลยุทธ์/มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 1.1

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น โครงการศักยภาพ นศ. เพื่อ
การสอบใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม โครงการจิตตปัญญาศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.2
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills เช่น โครงการ
ประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL EDUCATION IN THE POST COVID-19 ERA
(Webinars) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์
กลยุทธ์ที่ 1.3
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น การปรับเปลี่ยนรายวิชา ชุดวิชาที่
สามารถเทียบหน่วยกิตได้
กลยุทธ์ที่ 1.4
พัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA
กลยุทธ์ที่ 1.5
พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมายทั้งใน
และต่างประเทศ
หมายเหตุ : การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ระบุเพิ่มเติมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
นโยบาย: เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข
(Dental Research Center of Excellence) ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
กลยุทธ์/มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 2.1
กลยุทธ์ที่ 2.2
กลยุทธ์ที่ 2.3

กลยุทธ์ที่ 2.4

พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย เช่น โครงการสนับสนุนการขอทุนและบริหาร
จัดการทุนวิจัยภายนอก โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ
ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เช่น โครงการนักวิจัยพบปะผู้ประกอบการจากภายนอก โครงการ
บ่มเพาะนวัตกรรมทางทันตกรรม
พัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่มีดัชนีผลกระทบ เช่น โครงการพี่เลี้ยง
งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โครงการ Online publication camp proof reading
manuscript
พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย เช่น โครงการทาวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ
นโยบาย: เป็นศูนย์ทันตกรรมและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ( Excellence Center) ในการบริการและส่งเสริม
ทางทันตสุขภาพ แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมและแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้าน
ทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขในระดับนานาชาติ
2.
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยพิเศษ รวมทั้งชุมชนที่กาหนด
กลยุทธ์/มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 3.1

กลยุทธ์ที่ 3.2

กลยุทธ์ที่ 3.3
กลยุทธ์ที่ 3.4

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม เช่น โครงการอบรมมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
และมาตรฐานวิชาชีพ โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล HIS , PACSระยะยาวเช่น โครงการจัดทาคู่มือมาตรฐานการ
บริการการรักษาทางทันตกรรมโครงการพัฒนาเพื่อประเมินมาตรฐานเฉพาะโรค ( Disease
Specific Standard)
สนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพ แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยพิเศษ เช่นโครงการ
ดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองศิลา โครงการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ
พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์บาบัดความเจ็บปวด
ใบหน้าและขากรรไกร ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์แมกซิโลเฟเชียลฯ
พัฒนาการฝึกอบรมดูงานและศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น โครงการฝึกอบรมออนไลน์
โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชียร่วมกับ University of Washington ด้าน Clinical Research
Methodology & Dental Public Health โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศ
กาลังพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคมอาเซียน โครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล
(Digital Dental School Development)
เป้าประสงค์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
รักษาพยาบาล กระบวนการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนการจัดการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงาน
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กลยุทธ์/มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 4.1

กลยุทธ์ที่ 4.2
กลยุทธ์ที่ 4.3

กลยุทธ์ที่ 4.4

พัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล เช่น โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานสานักงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital signature, การลาออนไลน์, การตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์ เช่น
โครงการติดตามผลการดาเนินงานและการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรแบบออนไลน์ โครงการ
พัฒนา Dashboard สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
พัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล เช่น โครงการ HIS PACS โครงการพัฒนาช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า
โครงการพัฒนาระบบนัดล่วงหน้าออนไลน์ โครงการพัฒนาการแจ้งระยะเวลารอคิวรับการรักษา
พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โครงการพัฒนาสู่การบริการรักษา
ทางทันตกรรมโดยใช้ Digital Technology เช่น การทาครอบฟันด้วย CAD/CAM การบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมจัดฟันด้วย intraoral scanner, 3D scanner, Extra oral 3D camera
พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เช่น
โครงการ
smart classroom โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โครงการพัฒนา Application เพื่อ
สนับสนุนการจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เช่น ระบบการจองเครื่องมือวิจัย ห้องวิจัย
ออนไลน์ Khon-Kaen University Dental Journal แบบดิจิทัล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: บริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข
(Management Excellence, Healthy and Happy Organization)
เป้าประสงค์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรสมรรถนะสูง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความสมดุลระหว่างความเป็นเลิศและความสุข
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1.
เป็นองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถพึ่งตนเองได้
2.
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
กลยุทธ์/มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 5.1

เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เช่น โครงการเพิ่มเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการ
สร้างระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล โครงการประหยัดพลังงาน
กลยุทธ์ที่ 5.2
สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร โครงการ happy workplace โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าบุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
กลยุทธ์/มาตรการ สาหรับอาจารย์
- สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์
สนับสนุนการผลิตหนังสือและตารา และสร้างระบบแรงจูงใจ
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และจัดระบบการสร้างแรงจูงใจ/ ปัจจัยเกื้อหนุนในการทางานที่เอื้อต่อการพัฒนาสู่
ความเป็นสากล ส่งเสริมการเป็นวิทยากร ศึกษาดูงาน และการทาวิจัยร่วมกับสถาบันในต่างประเทศที่มี
ชื่อเสียง
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กลยุทธ์/มาตรการ สาหรับบุคลากรสายสนับสนุน
- ค้นหา มอบหมายงานที่ตรงกับศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ
- จัดระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญกาลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
- การพัฒนากลไกส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
- สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทางาน ให้ความสาคัญกับการสร้างผู้มีหัวใจ
ให้บริการ (service mind)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
เป้าประสงค์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ บุคลากรและนักศึกษาเป็นที่
รู้จักในระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับการยอมรับทั้งในด้านวิชาการและวิจัยบุคลากร และนศ. มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ
กลยุทธ์/มาตรการ
กลยุทธ์ที่ 6.1
-

สร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน นานาชาติในการพัฒนาวิชาการ
การวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน เช่น
โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคม
อาเซียน
The Collaborative Networking Meeting of Dental School Deans in Southeast Asia
Training the Mentors; Developing clinical and public health research training in oral
health for Southeast Asia
The 7th International Workshop on Clinical Research Methods in Oral Health
โครงการพัฒนาความร่วมมือการวิจัยกับต่างประเทศในระดับบัณฑิตศึกษา

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563– 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์| 32

2.9 แผนภาพยุทธศาสตร์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารงานและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปี ข้างหน้าดังโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพ

แผนภาพที่ 8 แผนผังยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
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2.10 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

แผนภาพที่ 9 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
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ตารางที่ 8 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัววัด เปูาหมายและกรอบการวางแผนระยะสั้นระยะยาวที่สาคัญ (ผลการทบทวนแผนการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx)

1.ผ่านการรับรองหลักสูตรตาม
เกณฑ์ AUN QA
2. ร้อยละการสอบNL(7.1ก-1)
3. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต (7.1ก-2-3)
4. รางวัลที่ศิษย์ปัจจุบันได้รับ
ระดับชาติและนานาชาติ
(7.1ก-5)
5 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมายทั้ง
ในและต่างประเทศ (7.1ข1-1)
7. ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในฐาน
Scopus Q1, Q2 ต่อจานวน
อาจารย์ (7.1ก-7)
8. จานวนนวัตกรรม(7.1ก-12)
9. ร้อยละผลงานวิจัยที่ต่อยอด
เชิงพานิชย์ต่อจานวนอาจารย์
(7.1ก-14)

ตัววัดแผน

2566

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว
2565

2564

เป้าหมาย
2563

ตัววัด
2562

กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์(ความเชื่อมโยงกับ SC,
SA, SO, CC)และ
ผู้รับผิดชอบ
1. ความเป็นเลิศด้าน
การศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้
พร้อมรับใช้สังคม (SC1,
SC2, SC7, SA1, SA2
,SO2,CC1)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่อง
ปากที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับสากล
2.การจัดการศึกษาแบบ
lifelonglearning
ผู้รับผิดชอบ: AA, RA
2.ความเป็นเลิศด้านงานวิจัย
และนวัตกรรม(SC3, SA2,
SA3, SA4)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.ผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับระดับชาติและ
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แผนระยะสั้น 1) แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึง
- จานวนโครงการ
ประสงค์เช่น โครงการศักยภาพนศ.เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพทาง
พัฒนา 21st
ทันตกรรม โครงการจิตตปัญญาศึกษา 2) แผนพัฒนาศักยภาพของ
century skill ให้น
st
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21 century skills เช่น โครงการประชุม
ศ. (7.1ข1-9)
ด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL EDUCATION IN THE POST - จานวนโครงการ
COVID-19 ERA (Webinars) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ
พัฒนาภาษาอังกฤษ
ออนไลน์
ในนศ. (7.1ข1-10)
แผนระยะยาว1) แผนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น - ร้อยละอาจารย์ที่
การปรับเปลี่ยนรายวิชา ชุดวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกิตได้
2) พัฒนาด้านทันต
แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA3) แพทยศาสตรศึกษา
แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและตรงกับความ
(7.3ก4-1)
ต้องการของกลุ่มเปูาหมายทั้งในและต่างประเทศ
แผนระยะสั้น แผนพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย เช่น - ร้อยละอาจารย์ที่
โครงการสนับสนุนการขอทุนและบริหารจัดการทุนวิจัยภายนอก
ได้รับทุนวิจัย (7.1กโครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ
11)
แผนระยะยาว1) แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เช่น โครงการนักวิจัย - จานวนโครงการ
พบปะผู้ประกอบการจากภายนอก โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมทางทัน
พัฒนาด้านวิจัย
ตกรรม2) แผนพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ (7.1ข1-13)
ที่มีดัชนีผลกระทบ เช่น โครงการพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับ
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ขั้น2

ตัววัดแผน

2566
45,000

2565

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว

40,000

2564
35,000

2563

เป้าหมาย

20,000

15,000

2562

กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกล
ตัววัด
ยุทธ์(ความเชื่อมโยงกับ SC,
SA, SO, CC)และ
ผู้รับผิดชอบ
นานาชาติ และสามารถ
10. จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ผู้รับผิดชอบ: RA
ภายนอกต่อจานวนอาจารย์
(บาท) (7.1ก-10)
3.ความเป็นเลิศด้านการ
11. Hospital Accreditation ขั้น1
บริการวิชาชีพ(SC4, SC5,
(HA) (7.1ก3-1)
SC8, SA1, SA2, SA5, SO1, 12.จานวนคลินิกผ่าน Disease
SO2, CC2)
Specific Standard
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
13. จานวน Excellence
4
1.เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการ
Centers (7.1ก-18)
ให้บริการทางทันตกรรม
14. อัตราการเกิดภาวะแทรก
0
และแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะ ซ้อนจากการรักษารุนแรง (รับ
ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ การรักษาในร.พ.หรือเสียชีวิต)
และทันตสาธารณสุขใน
15. ความพึงพอใจผู้รับบริการ
80
ระดับนานาชาติ
(7.2ก1-9)
2.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน 16. ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ 80
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวย ส่วนเสียและชุมชนต่อคณะ
พิเศษ รวมทั้งชุมชนที่
(7.4ก5-1)
กาหนด
17. ความพึงพอใจของชุมชนที่ 80
ผู้รับผิดชอบ: DH, RA
กาหนดต่อการบริการ/
ส่งเสริม/ปูองกัน/

ขั้น3
1

4

5

5

6

0

0

0

0

80

85

85

88

80

85

85

88

80

85

85

88

นานาชาติ โครงการ Online publication camp proof reading
manuscript3) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน
การวิจัย เช่น โครงการทาวิจัยร่วมกับต่างประเทศ
1) แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม ระยะสั้น เช่น - จานวนผู้ปุวยใหม่
โครงการอบรมมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ
(7.5ก2-4)
โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม
- จานวนโครงการ
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล HIS , PACSระยะยาวเช่น โครงการ
บริการวิชาการใน
จัดทาคู่มือมาตรฐานการบริการการรักษาทางทันตกรรมโครงการพัฒนา
ชุมชน (7.4ก5-2)
เพื่อประเมินมาตรฐานเฉพาะโรค ( Disease Specific Standard)2) - จานวนผู้เข้าร่วม
แผนสนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส
อบรม CE (7.5ก2-7)
และผู้ปุวยพิเศษ ระยะสั้นเช่นโครงการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปาก
แหว่งเพดานโหว่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองศิลาระยะยาวโครงการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มี
ความต้องการพิเศษ 3) แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทัน
ตกรรมเช่น ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์บาบัดความเจ็บปวดใบหน้าและขากรรไกร
ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์แมกซิโลเฟเชียลฯ 4) แผนพัฒนาการ
ฝึกอบรมดูงานและศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย ระยะสั้น เช่น โครงการ
ฝึกอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชียร่วมกับ University of
Washington ด้าน Clinical Research Methodology & Dental
Public Health โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศกาลัง
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4. พัฒนาสู่คณะทันต
แพทยศาสตร์ดิจิทัล(SC6,
SC7)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การจัดกระบวนการจัด
การศึกษาการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริหารงาน
ผู้รับผิดชอบ: SA

รักษาพยาบาล (7.2ก1-6)
18. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการวิชาการ (7.2ก1-7)
19. จานวนงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
(7.1ก-15)
20. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการสืบค้น และ
บริการผ่านระบบข้อมูล
สารสนเทศ
21. ร้อยละของรายวิชานา
ระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการ
เรียนการสอน (เช่น สอน
ออนไลน์, Smart Classroom
การบริหารจัดการ) (7.1ข1-4)
22. จานวน application ที่ใช้
ในการจัดการศึกษา / การ
บริการสุขภาพช่องปาก / การ
บริหารจัดการ (7.1ข1-21)

ตัววัดแผน

2566

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว
2565

2564

เป้าหมาย
2563

ตัววัด
2562

กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์(ความเชื่อมโยงกับ SC,
SA, SO, CC)และ
ผู้รับผิดชอบ

80

80

85

85

88

5

5

5

6

6

70

80

85

80

80

85

85

90

2

2

3

3

4

พัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคมอาเซียน ระยะยาว โครงการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

1) แผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล ระยะสั้น โครงการ - จานวนโครงการ
พัฒนาระบบการบริหารงานสานักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital พัฒนาระบบ
signature, การลาออนไลน์ , การตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์
สารสนเทศ
ระยะยาว เช่นโครงการติดตามผลการดาเนินงานและการประเมินการ
- จานวนระบบงาน
ปฏิบัติงานบุคลากรแบบออนไลน์ โครงการพัฒนา
Dashboard แบบ Digital
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 2) แผนการพัฒนาสารสนเทศ
Workflow
โรงพยาบาล ระยะสั้น โครงการ HIS PACSระยะยาว โครงการพัฒนา
ช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า โครงการพัฒนาระบบนัดล่วงหน้าออนไลน์
โครงการพัฒนาการแจ้งระยะเวลารอคิวรับการรักษา3)แผนพัฒนาระบบ
การรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะสั้น/ยาว
โครงการพัฒนาสู่การบริการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้
Digital
Technology เช่น การทาครอบฟันด้วย CAD/CAM การบันทึกข้อมูล
ผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมจัดฟันด้วย intraoral scanner, 3D scanner,
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2565

2566

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว

2564

เป้าหมาย
2563

5. การบริหารจัดการองค์กร
เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข
(SC5, SC7)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.เป็นองค์กรพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสามารถ
พึ่งตนเองได้
2.บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์กร
ผู้รับผิดชอบ: AdA
6. พัฒนาสู่ความเป็นสากล
(SC1, SA4, SA5, CC2)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์

ตัววัด
2562

กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์(ความเชื่อมโยงกับ SC,
SA, SO, CC)และ
ผู้รับผิดชอบ

23. จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการ
บริการทางทันตกรรมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล (7.5ก2-6)

500

550

600

650

700

24. ผลิตภาพบุคลากร
(ล้านบาท) (7.5ก1-13)
25. กาไรสุทธิจากการ
ให้บริการทางทันตกรรม (ล้าน
บาท) (7.5ก1-7)
26. รายได้จากการให้บริการ
วิชาการ (ล้านบาท) (7.5ก1-1)
27. ร้อยละความผูกพันของ
บุคลากร (7.3ก3-1, 2)

0.4

0.5

0.5

0.6

0.6

45

45

50

50

50

3

3

5

5

7

80

80

85

85

85

28. International Reward /
Recognition (Student and
Staff) (7.1ก-5, 7.3ก1-8)

5

5

6

6

7

ตัววัดแผน

Extra oral 3D camera4) แผนการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
การจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ระยะสั้น/ยาว เช่น
โครงการ smart classroom โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนการ
สอนออนไลน์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเรียนการสอน
การวิจัย การบริการวิชาการ โครงการพัฒนา
Application เพื่อ
สนับสนุนการจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เช่น ระบบ
การจองเครื่องมือวิจัย ห้องวิจัยออนไลน์ Khon-Kaen University
Dental Journal แบบดิจิทัล
1) แผนเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ระยะสั้น/ยาว เช่น โครงการเพิ่ม - กรอบงบประมาณใน
เครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการสร้างระบบการเรียก
แต่ละพันธกิจ (7.5ก
เก็บค่ารักษาพยาบาล โครงการประหยัดพลังงาน 2) แผนสร้างความ
1-5)
ผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ระยะสั้น/ยาว เช่น โครงการ happy - อัตราการเบิกจ่าย
workplace โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากร โครงการพัฒนา
งบประมาณ (7.5ก1สมรรถนะบุคลากร
10)

แผนสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติ
ในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน
ระยะสั้น/ยาวเช่น

- จานวนงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ (7.1ก-15)
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2565

2566

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว

2564

เป้าหมาย
2563

ตัววัด
2562

กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์(ความเชื่อมโยงกับ SC,
SA, SO, CC)และ
ผู้รับผิดชอบ
คณะฯได้รับการยอมรับทั้งใน
ด้านวิชาการและวิจัย
บุคลากร และ นศ. มีชื่อเสียง
ในระดับนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบ: RA, AA

29. ร้อยละ Exchanged
students (Inbound
/outbound) (7.1ค-1)

10

10

15

15

20

30. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล SCOPUS ที่เกิดจาก
Collaborative MOU(7.1ค-3)
31. จานวน International
conferences ที่เกิดจาก
Collaborative MOU(7.1ก16)

5

5

7

7

9

2

2

3

3

4

ตัววัดแผน

- โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศกาลังพัฒนาใน
- จานวน
ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและประชาคมอาเซียน
International
- The Collaborative Networking Meeting of Dental School Conference จาก
Deans in Southeast Asia
MOU (7.1ก-16)
- Training the Mentors; Developing clinical and public
health research training in oral health for Southeast Asia
- The 7th International Workshop on Clinical Research
Methods in Oral Health
- โครงการพัฒนาความร่วมมือการวิจัยกับต่างประเทศในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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2.11 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย(ปรับจากร่างเดิม ก่อนประชุมตัวชี้วัด EdPEx 5-6 ม.ค. 63)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
2. การจัดการศึกษาแบบ life-long-learning
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ Pillar การผลิตบัณฑิต (Academic)
ตัวชี้วัด
(รอพิจารณาทบทวน)
1. ผ่านการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA
2. ร้อยละการสอบNL (7.1ก-1)

2562
90

เปูาหมาย (จานวน/ร้อยละ/ครั้ง)
2563
2564
2565
1
93
95
95

2566
95

ความถี่
ในการรายงาน
ปีละ 1 ครั้ง/มีนาคม
ทุกรอบ 6 เดือน
มีนาคม,กันยายน
ปีละ 1 ครั้ง
กันยายน
ทุกรอบ 6 เดือน
มีนาคม,กันยายน
ปีละ 1 ครั้ง
กันยายน

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (7.1ก-2-3)

80

85

90

95

95

4. รางวัลที่ศิษย์ปัจจุบันได้รับระดับชาติและนานาชาติ (7.1ก-5)

4

4

5

5

6

5. จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายทั้งในและต่างประเทศ (7.1ข1-1)
ตัวชี้วัดแผน
-จานวนโครงการพัฒนา 21st century skill ให้นศ. (7.1ข1-9)
-จานวนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในนศ. (7.1ข1-10)

4

4

5

5

6

1
1

2
1

2
1

3
2

3
2

ปีละ 1 ครั้ง/ กันยายน
ปีละ 1 ครั้ง/ กันยายน

-ร้อยละอาจารย์ที่พัฒนาด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา (7.3ก4-1)

60

70

75

80

85

ปีละ 1 ครั้ง/ กันยายน

ผู้รับปิดชอบ
ฝุายการศึกษา/หน่วยบัณฑิตศึกษา
ฝุายการศึกษา
ฝุายการศึกษา/หน่วยบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา
ฝุายการศึกษา
หน่วยบัณฑิตศึกษา
ฝุายการศึกษา/หน่วยบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา
ฝุายการศึกษา/หน่วยบัณฑิตศึกษา
ฝุายการศึกษา/หน่วยบัณฑิตศึกษา
หลักสูตร/สาขาวิชา
ฝุายการศึกษา/หน่วยบัณฑิตศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ Pillar การวิจัย (Research)
ตัวชี้วัด
(รอพิจารณาทบทวน)
7. ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus Q1, Q2 ต่อจานวนอาจารย์
(7.1ก-7)
8. จานวนนวัตกรรม (7.1ก-12)

2562
20

เปูาหมาย (จานวน/ร้อยละ/ครั้ง)
2563
2564
2565
20
25
25

2566
30

3

3

4

4

5

9. ร้อยละผลงานวิจัยที่ต่อยอดเชิงพานิชย์ต่อจานวนอาจารย์ (7.1ก-14)

1

1.5

2

2.5

3

ตัวชี้วัดแผน
- ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย (7.1ก-11)

4

5

6

7

8

- จานวนโครงการพัฒนาด้านวิจัย (7.1ข1-13)

3

3

4

4

5

ความถี่
ในการรายงาน
ทุกรอบ 6 เดือน
นับปีปฏิทิน
ทุกรอบ 6 เดือน/
นับปีปฏิทิน
ทุกรอบ 6 เดือน/
นับปีปฏิทิน
ทุกรอบ 6 เดือน
นับปีการศึกษา
ทุกรอบ 6 เดือน
นับปีงบประมาณ

ผู้รับปิดชอบ
ฝุายวิจัยฯ
สาขาวิชา
ฝุายวิจัยฯ
ฝุายวิจัยฯ

ฝุายวิจัยฯ
สาขาวิชา
ฝุายวิจัยฯ
สาขาวิชา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมและแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขในระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยพิเศษ รวมทั้งชุมชนที่กาหนด
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ Pillar การบริการด้านสุขภาพ (Health Service)
ตัวชี้วัด
11. Hospital Accreditation (HA) (7.1ก3-1)
12. จานวนคลินิกผ่าน Disease Specific Standard
13. จานวน Excellence Centers (7.1ก-18)
14. อัตราการเกิดภาวะแทรก ซ้อนจากการรักษารุนแรง
(รับการรักษาในร.พ.หรือเสียชีวิต)
15. ความพึงพอใจผู้รับบริการ (7.2ก1-9)
16. ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนต่อคณะ (7.4ก5-1)
17. ความพึงพอใจของชุมชนที่กาหนดต่อการบริการ/ส่งเสริม/ปูองกัน/
รักษาพยาบาล (7.2ก1-6)
18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ (7.2ก1-7)
ตัวชี้วัดแผน
- จานวนผู้ปุวยใหม่ (7.5ก2-4)
- จานวนโครงการบริการวิชาการในชุมชน (7.4ก5-2)
- จานวนผู้เข้าร่วมอบรม CE (7.5ก2-7)

80
80
80

80
80
80

85
85
85

85
85
85

88
88
88

ความถี่
ในการรายงาน
ตามรอบประเมิน
ตามรอบปี
ปีละ 1 ครั้ง / กันยายน
ทุกรอบ 6 เดือน/
เมื่อมีเหตุการณ์
ทุกรอบ 6 เดือน/ปีงบประมาณ
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง

80

80

85

85

88

ปีละ 1 ครั้ง

2,500
5
150

3,000
5
200

4,500
5
350

คนต่อปี
ทุกรอบ6เดือน/ปีงบประมาณ
ทุกไตรมาส

2562
ขั้น1
4
0

เปูาหมาย (จานวน/ร้อยละ/ครั้ง)
2563
2564
2565
ขั้น2
1
4
5
5
0
0
0

3,500
5
250

4,000
5
300

2566
ขั้น3
6
0

ผู้รับปิดชอบ
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม/ สาขาวิชา
หน่วยCE/ สาขาวิชา
หน่วยการเงินและบัญชี
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Dental School Development)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนการจัดการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงาน
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ Pillar
ตัวชี้วัด

เปูาหมาย (จานวน/ร้อยละ/ครั้ง)
2562
2563 2564 2565 2566

ความถี่
ในการรายงาน

ผู้รับปิดชอบ

21. ร้อยละของรายวิชานาระบบดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอน
(เช่น สอนออนไลน์, Smart Classroom การบริหารจัดการ) (7.1ข1-4)

80

80

85

85

90

ปีละ 1 ครั้ง

22. จานวน application ที่ใช้ในการจัดการศึกษา / การบริการสุขภาพ
ช่องปาก / การบริหารจัดการ (7.1ข1-21)

2

2

3

3

4

ปีละ 1 ครั้ง

23. จานวนผู้ปุวยที่ได้รับการบริการทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(7.5ก2-6)
ตัวชี้วัดแผน

500

550

600

650

700

ปีละ 1 ครั้ง

วิจัยฯ /บริหาร/
การศึกษา
การศึกษา/
หลักสูตร/สาขาวิชา
การศึกษา/
หลักสูตร/สาขาวิชา
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม

- จานวนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

2

3

3

4

5

ปีละ 1 ครั้ง

บริหาร/รพ.ทันตกรรม

- จานวนระบบงานแบบ Digital Workflow

2

3

3

4

5

ปีละ 1 ครั้ง

บริหาร/รพ.ทันตกรรม

20. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการสืบค้น และบริการ
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ

70

80

85

ปีละ 1 ครั้ง
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข (Management Excellence, Healthy and Happy Organization)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.เป็นองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถพึ่งตนเองได้
2.บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ Pillar
ตัวชี้วัด

2562

เปูาหมาย (จานวน/ร้อยละ/ครั้ง)
2563
2564
2565

2566
0.6

ความถี่
ในการรายงาน

24. ผลิตภาพบุคลากร
(ล้านบาท) (7.5ก1-13)

0.4

0.5

0.5

0.6

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

25. กาไรสุทธิจากการให้บริการทางทันตกรรม (ล้านบาท) (7.5ก1-7)

45

45

50

50

50

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

26. รายได้จากการให้บริการวิชาการ (ล้านบาท) (7.5ก1-1)

3

3

5

5

7

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

27. ร้อยละความผูกพันของบุคลากร (7.3ก3-1, 2)

80

80

85

85

85

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

ตัวชี้วัดแผน
28. อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (7.5ก1-10)

80

80

85

85

85

ผู้รับปิดชอบ
บริหาร/
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม
วิจัย/CE/
รพ.ทันตกรรม
บริหาร/ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ บุคลากรและนักศึกษาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ Pillar
ตัวชี้วัด
29. International Reward / Recognition (Student and Staff)
(7.1ก-5, 7.3ก1-8)
30. ร้อยละ Exchanged students (Inbound /outbound) (7.1ค-1)

เปูาหมาย (จานวน/ร้อยละ/ครั้ง)
2562
2563 2564 2565 2566

ความถี่
ในการรายงาน

ผู้รับปิดชอบ

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

วิจัยฯ /บริหาร/การศึกษา

5

5

6

6

7

10

10

15

15

20

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

การศึกษา/หลักสูตร/สาขาวิชา

31. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ที่เกิดจาก Collaborative
MOU(7.1ค-3)

5

5

7

7

9

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

32. จานวน International conferences ที่เกิดจาก Collaborative
MOU(7.1ก-16)
ตัวชี้วัดแผน

2

2

3

3

4

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

การศึกษา/หลักสูตร/สาขาวิชา
รพ.ทันตกรรม
รพ.ทันตกรรม

33. จานวนงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (7.1ก-15)

2

3

3

4

5

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

34.จานวน International Conference จาก MOU (7.1ก-16)

2

2

3

3

3

ทุกรอบ6เดือนปีงบประมาณ

วิจัยฯ/CE
หลักสูตร/สาขาวิชา
วิจัยฯ/
หลักสูตร/สาขาวิชา
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2.12 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 จาแนกตาม
ประเภทงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ (ปรับจากร่างเดิม หลังประชุมตัวชี้วัด EdPEx 5-6 ม.ค. 63)
แผนปฏิบัติการที่สาคัญ/ตัวชี้วัดสาคัญ

กลยุทธ์ตัวชี้วัดสาคัญ/ท้าทาย
โครงการ/กิจกรรม ที่สาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
2. การจัดการศึกษาแบบ life-long-learning
1) แผนพัฒนานักศึกษาฯ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
เช่น โครงการศักยภาพ นศ.เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพทาง
ทันตกรรม โครงการจิตตปัญญาศึกษา เพื่อส่งเสริม 21st century
skills ของนักศึกษา
1. โครงการฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชนภาคสนาม
2. โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กลุ่มโครงการในคณะ)
3. โครงการสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุคลากรจากประเทศเพื่อนบ้าน
4. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนและสัมมนาภาควิชาเพื่อวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน (กลุ่มโครงการในคณะ)
2) แผนพัฒนาอาจารย์

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

17,000
1,426,500

15,800
1,126,000

16,000

16,000

1,200 ,000

1,200,000

600,000
275,300

400,000
96,690

500,000
100,000

500,000
100,000

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st
century skills
1. โครงการสัมมนาคณาจารย์ประจาปี
300,000
และการประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL EDUCATION
IN THE POST COVID-19 ERA (Webinars) โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์
2. โครงการกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
80,000
3. โครงการสนับสนุนการจัดพิมพ์ตารา/หนังสือ และการจัดการเรียน 160,000
การสอนออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายวิจัย
บัณฑิตฯ
รองคณบดี
ฝุายการศึกษา

รองคณบดี
ฝุายการศึกษา
150,000

150,000

150,000

50,000
160,000

50,000
160,000

50,000
160,000
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3) แผนพัฒนาหลักสูตร

กลยุทธ์ตัวชี้วัดสาคัญ/ท้าทาย
โครงการ/กิจกรรม ที่สาคัญ
กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตร เพื่อการรองรับมาตรฐานด้วยเกณฑ์
AUN QA

ปี 2563
55,000

ปี 2564
50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
1) แผนพัฒนาการวิจัย และตีพิมพ์
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย
1. โครงการเสวนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษา
46,000
42,000
(ปฐมนิเทศ/พบปะ/ถ่ายทอด/เสวนา)
3,800
3,800
2. โครงการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น
ในการค้นคว้าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม
1. โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศ (ทุนต่างๆ)
13,000
13,000
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และ
กองทุน มข. กองทุน มข.
นานาชาติ
1%
1%
1. โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานระดับนานาชาติในเขตทวีป
10,700
เอเซีย
230,000
130,000
2 โครงการจัดทาเว็บไซต์และ KDJ ออนไลน์
3. โครงการสนับสนุนการนาเสนอบทความทางวิชาการและผลงานของ
นักศึกษา (กลุ่มโครงการ ป.ตรี+บัณฑิตศึกษา)

ปี 2565
50,000

45,000
4,000

13,000
กองทุน มข. 1
%
11,00
200,000

ปี 2566
50,0000

45,000
4,000

13,000
กองทุน มข.
1%
11,000
200,000

ผู้รับผิดชอบ
-รองคณบดี
ฝุายการศึกษา
-รองคณบดี
ฝุายวิจัย
บัณฑิตฯ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563– 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์| 47
แผนปฏิบัติการที่สาคัญ/ตัวชี้วัดสาคัญ

กลยุทธ์ตัวชี้วัดสาคัญ/ท้าทาย
โครงการ/กิจกรรม ที่สาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมและแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขในระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยพิเศษ รวมทั้งชุมชนที่กาหนด
1) แผนพัฒนาบริการวิชาการ เช่น 1) ฟันดีมีสุข 2) การฝึกภาคสนามร่วม มข. กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม
3) เด็กเล็กฟันดีวิถี SELF CARE 4) การพัฒนาศูนย์ Excellent Center
1. โครงการทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรมเคลื่อนที่
5) ความร่วมมือศูนย์รักษาผู้ปุวยปากแหว่งเพดานโหว่
2. โครงการวันทันตสาธารณสุข
กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพ
แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยพิเศษ
1 โครงการการลงพื้นที่การให้บริการตรวจรักษาของสาขาวิชา
(กลุ่มโครงการ)
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและการตรวจสุขภาพช่องปาก
ในเขตพื้นที่บริการ (กลุ่มโครงการ)
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ด้านทันตกรรม
1. โครงการเสวนาวิชาการ / บรรยายเชิงปฏิบัติการ
2. โครงการประชุมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการประจาปี (CE)
3. โครงการสนับสนุนการพัฒนา Excellence center
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Dental School Development)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ : นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงาน
1) แผนพัฒนาระบบดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล
1. โครงการประชุม/ พัฒนา/อบรมและนาระบบดิจิทัลมาใช้
(B18)
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล เช่น โครงการ HIS
PACS โครงการพัฒนาช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า โครงการ
พัฒนาระบบนัดล่วงหน้าออนไลน์ โครงการพัฒนาการแจ้ง

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

30,000
50,000

30,000
50,000

30,000
50,000

30,000
50,000

78,000

53,800

70,000

70,000

งบบริการ/
ลดหย่อน

งบบริการ/
ลดหย่อน

งบบริการ/
ลดหย่อน

งบบริการ/
ลดหย่อน

54,000
-ออนไลน์310,000

66,000
1,000,000
410,000

60,000
-ออนไลน์350,000

60,000
500,000
350,000

25,600

10,000

16,800,000 100,000

20,000

20,000

100,000

100,000

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุาย
รพ.ทันตกรรม

ฝุายบริหาร
ฝุาย
รพ.ทันตกรรม
ฝุาย
ยุทธศาสตร์
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กลยุทธ์ตัวชี้วัดสาคัญ/ท้าทาย
โครงการ/กิจกรรม ที่สาคัญ
ระยะเวลารอคิวรับการรักษา
1. โครงการประชุม/ พัฒนา/อบรมและนาระบบดิจิทัลมาใช้
(C4)
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ
1. โครงการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวิจัย
(B17)
2. โครงการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
(B22)

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

50,000

50,000

70,000

70,000

93,600

-ออนไลน์-

50,000

50,000

50,000

20,000

50,000

50,000

30,000
-งบ มข.-รายได้450,000
-พิจารณา-งบฝุาย-

10,000
-งบ มข.-รายได้350,000
-พิจารณา-งบฝุาย-

20,000
-งบ มข.-รายได้400,000
-พิจารณา-งบฝุาย-

20,000
-งบ มข.-รายได้400,000
-พิจารณา-งบฝุาย-

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข (Management Excellence, Healthy and Happy Organization)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1. เป็นองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถพึ่งตนเองได้
2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
1) แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 5.1 เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
1. โครงการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการประหยัด และอนุรักษ์พลังงาน
2. โครงการศูนย์บริการสู่ประชาชน (คลินิกในเมือง)
3. โครงการร้าน Dino Dent Shop
4. โครงการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรักษาทางทันตกรรมสาหรับ
ผู้ปุวยมะเร็ง
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ
รองคณบดี
การศึกษา
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กลยุทธ์ตัวชี้วัดสาคัญ/ท้าทาย
โครงการ/กิจกรรม ที่สาคัญ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนินงาน
2. โครงการฝึกอบรม /พัฒนางาน
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการขอกาหนดตาแหน่ง
สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน(พัฒนาทรัพยากรบุคคล)และการ
จัดการความรู้
4. โครงการส่งบุคลากรเข่าร่วมแข่งกันและประกวดผลงาน
5. โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ในวันสาคัญ
(กลุ่มโครงการ B1,B3,B20)
6. โครงการผู้บริหารพบบุคลากรและสาขาวิชา และการสัมมนา
บุคลากร
(กลุ่มโครงการ B2,B15,C1,C2)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ บุคลากรและนักศึกษาเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
1) แผนพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ เช่น การเชิญอ.ต่างประเทศ การทาวิจัย กลยุทธ์ที่ 6.1 สร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับ
กับมหาวิทยาลัยชั้นนา 1 ใน 400 ของโลก และสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม
สถาบัน นานาชาติในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และถ่ายทอด
นาเสนอผลงานและแข่งขันในระดับนานาชาติ
เทคโนโลยีระหว่างกัน
1. โครงการความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบันทั้งด้านความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและด้านวิชาการ
(72,E13,E14,)
2. โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
(E7,E12)
3. โครงการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันต่างประเทศ
(MOU) ด้านวิชาการและวิจัย

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

60,000
-กองทุน
พัฒนาฯ
230,000

60,000
-กองทุน
พัฒนาฯ
150,000

60,000
-กองทุน
พัฒนาฯ
200,000

60,000
-กองทุน
พัฒนาฯ
200,000

-พิจารณา-

-พิจารณา-

-พิจารณา-

-พิจารณา-

600,000

310,000

400,000

400,000

ผู้รับผิดชอบ

รองคณบดี
ฝุายวิจัยฯ
344,000

500,000

400,000

750,000

167,000

200,000

500,000

600,000

400,000

200,000
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2.13 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566
จาแนกตามประเภทงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์
งบประมาณตามประเด็น
2563
2564
2565
ยุทธศาสตร์
(พรบ.งบ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม
รวมงบประมาณ
33,975,600
35,674,380
37,458,099

2566

ผลรวม

ร้อยละ

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

งบประมาณรายได้

32,275,600

33,889,380

35,583,849

37,363,041

139,111,870

13.30

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
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

งบประมาณรายได้

1,966,500

2,064,825

2,168,066

2,276,470

8,475,861

0.81

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ
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

งบประมาณรายได้

46,762,500

49,100,625

51,555,656

54,133,439

201,552,220

19.27

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล (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

งบประมาณรายได้

303,000

318,150

334,058

350,760

1,305,968

0.12

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข (Management Excellence, Healthy and Happy Organization)
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งบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณ

2563
(พรบ.งบ)
132,460,200

2564

2565

2566

ผลรวม

ร้อยละ

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

งบประมาณรายได้

91,654,600

96,237,330

101,049,197

106,101,656

395,042,783

37.78

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาสู่ความเป็นสากล (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

งบประมาณรายได้

1,264,000

1,327,200

1,393,560

1,463,238

5,447,998

0.52

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

242,609,800

254,740,290

267,477,305

280,851,170

1,045,678,564

100

รวมงบประมาณแผ่นดิน*

68,383,600

71,802,780

75,392,919

79,162,565

294,741,864

28.19

รวมงบประมาณรายได้*

174,226,200

182,937,510

192,084,386

201,688,605

750,936,700

71.81

* ประมาณการในอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 5 ต่อปี
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
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