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คำนำ
แผนปฏิ บั ติ การประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะทั น ตแพทยศาสตร์ จัด ท าขึ้น ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 และ 17 บัญญัติ
ให้ส่วนราชการจะต้องทาแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี และนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบและตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558 มาตรา 23 (1) ให้สภามหาวิทยาลัยมี
หน้าที่กาหนดทิศทาง เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และวางเป้าหมาย รวมทั้งอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลั ย และมาตรา 37 (2) ให้คณะฯ จัดทาแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการตามระยะเวลาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดาเนินงานด้านต่างๆ
ของคณะฯ
แผนปฏิบั ติการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ ฉบั บนี้ จัดทาขึ้นโดยน า
รายละเอียดแผนการดาเนิน งาน และกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้ห ลักการของแผนปฏิ บัติการ และแผน
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสาระสาคัญบนพื้นฐานหลักการที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563-2566 ฉบับ
ได้รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุม คณะกรรมการประจาคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวัน ที่ 27
เมษายน 2562 ยุ ท ธศาสตร์ก ารบริห ารคณะทัน ตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2566ประกอบด้ว ย ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งาน/โครงการ และผู้รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารงาน/
โครงการ ในระดับคณะฯ/ภาควิชา/หน่วยงาน การสื่อสารและถ่ายทอดแนวทางปฏิบัติสู่บุ คลากรทุกระดับเพื่อ
ร่วมกันผลักดันให้การดาเนินการในภารกิจต่าง ๆ เกิดสัมฤทธิผลบรรลุเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของคณะทันต
แพทยศาสตร์ ต่อไป
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บทสรุปผู้บริหำร
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 มีสาระสาคัญบนพื้นฐานหลักการที่ สอดคล้องกับนโยบาย
รั ฐ บาล และแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น พ.ศ. 25 63 - 2566 และยุ ท ธศาสตร์
การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์โดยได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้คื อ “คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนาแห่งอาเซียน”
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้นาแห่งอาเซียน
(Educational Excellence, Fostering ASEAN leaders) ประกอบด้ วย 5 กลยุท ธ์ 5 ตั วชี้วัด 12 โครงการ/
กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เพิ่มศั กยภาพการแข่งขัน (Innovation
& Research Excellence, Leader Capacity Building) ประกอบด้ ว ย 4 กลยุ ท ธ์ 6 ตั ว ชี้ วั ด 7 โครงการ/
กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นผู้นาในการบริการวิชาชีพ ที่มุ่งพัฒนาชุมชน และเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่ง
อาเซี ย น (Academic Services and Dental Care Excellence) ประกอบด้ ว ย 3 กลยุ ท ธ์ 6 ตั ว ชี้ วั ด 6
โครงการ/กิจกรรม
ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒ นาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล (Digital Dental School Develop
ment) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด 6 โครงการ/กิจกรรม
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร เพื่ อ งานเห็ น ผล คนเป็ น สุ ข (Management
Excellence, Healthy and Happy Organization) ประกอบด้วย 8 กลยุทธ์ 2 ตัวชี้วัด 16 โครงการกิจกรรม
ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 พั ฒ นาสู่ ความเป็น สากล (Internationalization) ประกอบด้วย 3 กลยุท ธ์
2 ตัวชี้วัด 5 โครงการ/กิจกรรม
กระบวนการจั ดท าแผนปฏิบั ติ การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เริ่ม จากการแต่งตั้ง คณะกรรม
การจัดทาแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี และนาข้อมูลจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ผลการ
สารวจข้อมูลความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประชุมระดมความคิดเห็น
จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณที่ ใ ช้ ในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วยงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน
กระบวนการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน นอกจากจะดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
รอบระยะเวลาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังมีกลไกกากับติดตามประเมินผล
การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ โดยคณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะกรรมการแผนและ
สารสนเทศ มีกลไกการประกันคุณภาพเข้าร่วมเครือข่ายคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา การทางานโดย
ประสานงานร่วมกับกองแผนงาน และสานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1.1 กำรจัดทำแผนปฏิบัตกิ ำร
การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566
และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ มายังคณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น รวมถึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT) โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2580 กรอบแผนการศึกษาชาติ
พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 –
2565) ยุทธศาสตร์ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560 - 2564) ทักษะนักศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 – 2567 ตลอดจนการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลั ย
(พ.ศ. 2563 - 2566) มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น ได้ ก าหนดด้ วยวิ สั ยทั ศน์ ที่ มุ่ งการน ามหาวิ ทยาลั ยสู่ การเป็ น
“มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนาระดับโลก” พร้อมทั้งได้กาหนดเป้าหมาย นโยบายและพันธกิจที่สาคัญ 3 ด้าน
คือ ด้านประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological)
และด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นโยบาย และพันธกิจ
ดังกล่าว จาเป็นต้องมี การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ (Transformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิ ชาการ การบริ หารจั ดการทรั พยากรบุ คคล และด้ านการบริ หารจั ดการองค์ กร เพื่ อให้ มหาวิ ทยาลั ยยั งคง
มีความก้าวหน้าและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิ กฤติอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยี
เปลี่ยนโลก (Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดที่ลดลงของเด็กไทย จึงได้กาหนดทิศทางการบริหาร
มหาวิทยาลัยใน 4 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ และ 89 แผนงาน ผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างๆ คณะจึงได้นามากาหนดแผนและทิศทางการบริหาร และคณะทันตแพทยศาสตร์
ใน 4 ปี ข้างหน้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปที่ได้
ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี และคณะฯ ได้การวิเคราะห์ถึงข้อมูลพื้นฐานตามภารกิจจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา โดยวิเคราะห์
ถึงสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก กรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มด้านต่าง ๆ
กอปรกับข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และตามอานาจหน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นกรอบแนวทาง
ในการบริหารงานภายในคณะฯ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 ต่อไป
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1.2 ค่ำนิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก
คณะฯ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมและสมรรถนะหลัก ดังนี้
ค่ำนิยม (Value) : “DENT KKU”
D = Devotion การอุทิศตนเพื่อสังคม และผู้ด้อยโอกาส
E = Expertise ความเป็นมืออาชีพ
N = Network การมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกประเทศ
T = Teamwork การทางานเป็นทีมโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
K = Knowledge การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการวิจัยชั้นนาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
K = Kindness การมีความเมตตาต่อผู้อื่น
U = Unity
การมีความเป็นเอกภาพ ความสามัคคีและสร้างความสุขในองค์กร
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 17/2558 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558)
วัฒนธรรมองค์กร : “STAR”
S = Service-mind การบริการด้วยใจ
T = Teamwork การทางานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมของทุกคน
A = Adaptability การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง
R = Responsibility ความรับผิดชอบ
สมรรถนะหลักคณะทันตแพทยศำสตร์ (Core Competencies)
CC1 : การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความชานาญด้านทันตสาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชน
แบบบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชา
CC2 : การบริการทางทันตกรรมขั้นสูงที่มีการบูรณาการกับสหสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(interdisciplinary advanced dental care)
(ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
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1.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรองค์กร คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

หมำยเหตุ โครงสร้างการบริหารองค์กร อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3139/2562 ลว.26 พ.ย.2562 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

แผนภำพที่ 1 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศำสตร์
คณะทันแพทยศาสตร์ ได้ดาเนินการตามนโยบายการนาทิศทาง ตามกรอบนโยบายการบริหารและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งที่เป็นภารกิจหลักตามกฎหมายตามอานาจหน้าที่ปกติ
(Functional-based approach) ภารกิ จ ตามกรอบนโยบายแนวทางการพั ฒ นาประเทศเชิ ง มิ ติ พื้ น ที่
(Area-based approach) และภารกิ จ เชิ ง กลยุ ท ธ์ ต ามวาระงานส าคั ญ ของประเทศ ( Agenda-based
approach) โดยสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายหลั ก ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
พ.ศ. 2563 – 2566 โดยคณะฯ ได้กาหนดแนวนโยบายที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริห าร คณะทันต
แพทยศาสตร์ ดังนี้
2.1 วิสัยทัศน์ คณะทันตแพทยศำสตร์
“โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีที่สุดสาหรับทุกคน : A Great Dental School for All”
(เป้าหมายบรรลุวิสัยทัศน์ในปี 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 แผนภำพยุทธศำสตร์กำรบริหำรคณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
การบริหารงานและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปี ข้างหน้า ดังโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพ

บรรลุภายในปี 2567

แผนภำพที่ 2 แผนผังยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
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บรรลุภายในปี 2567

แผนภำพที่ 3 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
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ตำรำงที่ 1 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัววัด เป้าหมายและกรอบการวางแผนระยะสั้นระยะยาวที่สาคัญ (ผลการทบทวนแผนการดาเนินการตามเกณฑ์ EdPEx)
กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, SO,
CC) และผู้รับผิดชอบ
1. ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ
พัฒนำบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม
(SC1, SC2, SC7, SA1, SA2 ,SO2,
CC1)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากที่
ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
2.การจัดการศึกษาแบบ lifelong
learning
ผู้รับผิดชอบ: AA, RA
2.ควำมเป็นเลิศด้ำนงำนวิจัยและ
นวัตกรรม (SC3, SA2, SA3, SA4)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้
ผู้รับผิดชอบ: RA

เป้ำหมำย
ตัววัด
1.ผ่านการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์
AUN QA
2. ร้อยละการสอบNL(7.1ก-1)
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (7.1ก-2-3)
4. รางวัลที่ศิษย์ปัจจุบันได้รับ
ระดับชาติและนานาชาติ (7.1ก-5)

2563

93
85
4

5 จานวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
(7.1ข1-1)

4

7. ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในฐาน
Scopus Q1, Q2 ต่อจานวนอาจารย์
(7.1ก-7)
8. จานวนนวัตกรรม(7.1ก-12)
9. ร้อยละผลงานวิจัยที่ต่อยอดเชิง
พานิชย์ต่อจานวนอาจารย์ (7.1ก-14)
10. จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อ
จานวนอาจารย์ (บาท)
(7.1ก-10)

20

3
1.5
20,000

กรอบกำรวำงแผนระยะสั้น/ระยะยำว

ตัววัดแผน

แผนระยะสั้น1) แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เช่น - จานวนโครงการพัฒนา 21st
โครงการศักยภาพ นศ.เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม โครงการ century skill ให้นศ. (7.1ข1-9)
จิตตปัญญาศึกษา 2) แผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st - จานวนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
century skills เช่น โครงการประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL ในนศ. (7.1ข1-10)
EDUCATION IN THE POST COVID-19 ERA (Webinars) โครงการพัฒนาการ - ร้อยละอาจารย์ที่พัฒนาด้านทันต
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์
แพทยศาสตรศึกษา (7.3ก4-1)
แผนระยะยาว 1) แผนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น การ
ปรับเปลี่ยนรายวิชา ชุดวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกิตได้
2) แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA
3) แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่บูรณาการและตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
แผนระยะสั้น แผนพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย เช่น
โครงการสนับสนุนการขอทุนและบริหารจัดการทุนวิจัยภายนอก โครงการ
ส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ
แผนระยะยาว 1) แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เช่น โครงการนักวิจัยพบปะ
ผู้ประกอบการจากภายนอก โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมทางทันตกรรม 2)
แผนพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่มีดัชนีผลกระทบ
เช่น โครงการพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โครงการ Online
publication camp proof reading manuscript 3) แผนพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย เช่น โครงการทาวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ

- ร้อยละอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย
(7.1ก-11)
- จานวนโครงการพัฒนาด้านวิจัย
(7.1ข1-13)
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, SO,
CC) และผู้รับผิดชอบ
3.ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรบริกำร
วิชำชีพ (SC4, SC5, SC8, SA1,
SA2, SA5, SO1, SO2, CC2)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการ
ทางทันตกรรมและแหล่ง ฝึกอบรม
เฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์
และทันตสาธารณสุขในระดับ
นานาชาติ
2.ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยพิเศษ
รวมทั้งชุมชนที่กาหนด
ผู้รับผิดชอบ: DH, RA

เป้ำหมำย
ตัววัด
11. Hospital Accreditation (HA)
(7.1ก3-1)
12.จานวนคลินิกผ่าน Disease
Specific Standard
13. จานวน Excellence Centers
(7.1ก-18)
14. อัตราการเกิดภาวะแทรก ซ้อน
จากการรักษารุนแรง (รับการรักษา
ในร.พ.หรือเสียชีวิต)
15. ความพึงพอใจผู้รับบริการ (7.2ก
1-9)
16. ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและชุมชนต่อคณะ (7.4ก5-1)
17. ความพึงพอใจของชุมชนที่
กาหนดต่อการบริการ/ส่งเสริม/
ป้องกัน/รักษาพยาบาล
(7.2ก1-6)
18. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการวิชาการ (7.2ก1-7)
19. จานวนงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ
(7.1ก-15)
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กรอบกำรวำงแผนระยะสั้น/ระยะยำว

ตัววัดแผน

1) แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทัน ตกรรม ระยะสั้น เช่น โครงการ - จานวนผู้ป่วยใหม่ (7.5ก2-4)
อบรมมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ โครงการปรับปรุง - จานวนโครงการบริการวิชาการใน
คุ ณ ภาพระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทั น ตกรรม โครงการพั ฒ นาระบบ ชุมชน (7.4ก5-2)
ฐานข้อมูล HIS , PACS ระยะยาว เช่น โครงการจัดทาคู่มือมาตรฐานการบริการ - จานวนผู้เข้าร่วมอบรม CE (7.5ก2-7)
การรั ก ษาทางทั น ตกรรมโครงการพั ฒ นาเพื่ อ ประเมิ น มาตรฐานเฉพาะโรค
(Disease Specific Standard) 2) แผนสนับสนุน การบริการและสร้างเสริ ม
ทั น ตสุ ข ภาพแก่ ผู้ ด้ อ ยโอกาสและผู้ ป่ ว ยพิ เ ศษ ระยะสั้ น เช่ น โครงการดู แ ล
สุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปากผู้ สู ง อายุ เ ทศบาลเมื อ งศิ ล า ระยะยาว โครงการจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก ทั น ตกรรม
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 3) แผนพัฒนาศูนย์ความเป็ น เลิ ศ
เฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์บาบัดความเจ็บปวดใบหน้า
และขากรรไกร ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์แมกซิโลเฟเชียลฯ 4) แผนพัฒนา
การฝึ ก อบรมดู ง านและศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ทั น สมั ย ระยะสั้ น เช่ น โครงการ
ฝึ ก อบรมออนไลน์ โครงการฝึ ก อบรมแห่ ง เอเชี ย ร่ ว มกั บ University of
Washington ด้ า น Clinical Research Methodology & Dental Public
Health โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงและประชาคมอาเซียน ระยะยาว โครงการฝึกอบรมที่ สอดคล้องกับ
การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, SO,
CC) และผู้รับผิดชอบ
4. พัฒนำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์
ดิจิทัล (SC6, SC7)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัด
กระบวนการจัดการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ และการ
บริหารงาน
ผู้รับผิดชอบ: SA

เป้ำหมำย
ตัววัด
20. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการสืบค้น และบริการ
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ
21. ร้อยละของรายวิชานาระบบ
ดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอน
(เช่น สอนออนไลน์, Smart
Classroom การบริหารจัดการ)
(7.1ข1-4)
22. จานวน application ที่ใช้ในการ
จัดการศึกษา / การบริการสุขภาพ
ช่องปาก / การบริหารจัดการ (7.1ข
1-21)
23. จานวนผู้ป่วยที่ได้รับการบริการ
ทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
(7.5ก2-6)

2563

80

2

550

กรอบกำรวำงแผนระยะสั้น/ระยะยำว

ตัววัดแผน

1) แผนการพัฒนาระบบการบริหารจั ดการดิจิ ทัล ระยะสั้น โครงการพัฒ นา - จานวนโครงการพัฒนาระบบ
ระบบการบริหารงานสานัก งานแบบอิ เ ล็กทรอนิก ส์ เช่น Digital signature, สารสนเทศ
การลาออนไลน์, การตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์ ระยะยาว เช่นโครงการ - จานวนระบบงานแบบ Digital
ติดตามผลการดาเนินงานและการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรแบบออนไลน์ Workflow
โครงการพั ฒ นา Dashboard สารสนเทศเพื่ อ การตั ด สิ น ใจของผู้ บ ริ ห าร 2)
แผนการพัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล ระยะสั้น โครงการ HIS PACS ระยะยาว
โครงการพัฒนาช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า โครงการพัฒนาระบบนัดล่วงหน้า
ออนไลน์ โครงการพัฒนาการแจ้งระยะเวลารอคิวรับการรักษา 3)แผนพัฒนา
ระบบการรัก ษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะสั้น/ยาว
โครงการพัฒนาสู่การบริการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้ Digital Technology
เช่น การทาครอบฟันด้วย CAD/CAM การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยคลินิกทันตกรรม
จั ด ฟั น ด้ ว ย intraoral scanner, 3D scanner, Extra oral 3D camera 4)
แผนการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดเรีย นการสอน การวิจัย การ
บริ ก ารวิ ช าการ ระยะสั้ น /ยาว เช่ น โครงการ smart classroom โครงการ
สนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โครงการพัฒนา Application
เพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เช่น ระบบการ
จองเครื่องมือวิจัย ห้องวิจัยออนไลน์ Khon-Kaen University Dental Journal
แบบดิจิทัล
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ควำมเชื่อมโยงกับ SC, SA, SO,
CC) และผู้รับผิดชอบ
5. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่อ
งำนเห็นผล คนเป็นสุข (SC5, SC7)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.เป็นองค์กรพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสามารถพึ่งตนเองได้
2.บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร
ผู้รับผิดชอบ: AdA
6. พัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล (SC1,
SA4, SA5, CC2)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
คณะฯได้รับการยอมรับทั้งในด้าน
วิชาการและวิจัย บุคลากร และ นศ.
มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ
ผู้รับผิดชอบ: RA, AA

เป้ำหมำย
ตัววัด

2563

24. ผลิตภาพบุคลากร
(ล้านบาท) (7.5ก1-13)
25. กาไรสุทธิจากการให้บริการทาง
ทันตกรรม (ล้านบาท) (7.5ก1-7)
26. รายได้จากการให้บริการวิชาการ
(ล้านบาท) (7.5ก1-1)
27. ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
(7.3ก3-1, 2)

0.5

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

5

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

10

30. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
SCOPUS ที่เกิดจาก Collaborative
MOU(7.1ค-3)
31. จานวน International
conferences ที่เกิดจาก
Collaborative MOU (7.1ก-16)

5

45
3

กรอบกำรวำงแผนระยะสั้น/ระยะยำว

ตัววัดแผน

1) แผนเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ระยะสั้น/ยาว เช่น โครงการเพิ่มเครือข่าย - กรอบงบประมาณในแต่ละพันธกิจ
กลุ่ ม ผู้ มี สิ ท ธิ ก ารรั ก ษาพยาบาล โครงการสร้ า งระบบการเรี ย กเก็ บ ค่ า (7.5ก1-5)
รักษาพยาบาล โครงการประหยัดพลังงาน 2) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากร - อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (7.5ก
ต่อองค์กร ระยะสั้น/ยาว เช่น โครงการ happy workplace โครงการส่งเสริม 1-10)
ความก้าวหน้าบุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

80

2

แผนสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือกั บสถาบันนานาชาติในการ - จานวนงานประชุมวิชาการระดับ
พัฒนาวิชาการ การวิจัย และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน ระยะสั้น/ยาว นานาชาติ (7.1ก-15)
เช่น
- จานวน International
- โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศกาลังพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้า
Conference จาก MOU (7.1ก-16)
โขงและประชาคมอาเซียน
- 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
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2.4 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ และกลยุทธ์ (จำกกำรทบทวน กลยุทธ์ 25 กุมภำพันธ์ 2563)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: มุ่งสู่ควำมเลิศด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้นำแห่งอำเซียน
(Educational Excellence, Fostering ASEAN leaders)
นโยบำย:
เป็นศูนย์การศึกษา (Academic Hub) ด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขแห่งเอเชีย
เป้ำประสงค์: ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้ เชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐานวิช าชีพระดับสากล มีทักษะของ 21st
century skills พร้อมทางาน (Ready-to-work) และมีศักยภาพเป็นผู้นาด้านทันตสาธารณสุข
เป้ำหมำยหลัก/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
2. การจัดการศึกษาแบบ lifelong learning
กลยุทธ์/มำตรกำร
กลยุทธ์ที่ 1.1 เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะบูรณาการ เป็นความต้องการของกลุม่ เป้าหมายทั้งใน
และต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนางานทันตแพทยศาสตรศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills
กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่า
หมำยเหตุ: การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ระบุเพิ่มเติมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรฯ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2: สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน
(Innovation & Research Excellence, Leader Capacity Building)
นโยบำย:
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข
(Dental Research Center of Excellence) ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
เป้ำประสงค์: เป็นผู้นาด้านการวิจัยและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของผู้นาเพื่อแก้ไขปัญหาโรคในช่องปากที่
สาคัญในภูมิภาค สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข
เป้ำหมำยหลัก/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

กลยุทธ์/มำตรกำร
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเพื่อตอบสนองปัญหา ทันตสุขภาพของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีดัชนีผลกระทบ (impact factor)
และได้รับการอ้างอิง
กลยุทธ์ที่ 2.4 จัดตั้ง Dental Research Center of Excellence (DRCE) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทาวิจัย
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3: เป็นผู้นำในกำรบริกำรวิชำชีพ มุ่งพัฒนำชุมชน และเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่ง
อำเซียน (Academic Services and Dental Care Excellence)
นโยบำย: เป็นศูนย์ทันตกรรมและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Excellence Center) ในการบริการและส่งเสริม
ทางทันตสุขภาพ แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและอาเซียน
เป้ำประสงค์: เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรม เป็นแหล่งฝึกอบรม และบ่มเพาะความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านทันตสาธารณสุข แห่งภาคอีสานและภูมิภาคอาเซียน
เป้ำหมำยหลัก/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมและแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์และทันต
สาธารณสุขในระดับนานาชาติ
2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผูป้ ่วยพิเศษ รวมทั้งชุมชนที่กาหนด

กลยุทธ์/มำตรกำร
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพ แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์ดิจิทัล
(Digital Dental School Development)
เป้ำประสงค์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
รักษาพยาบาล กระบวนการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงาน
เป้ำหมำยหลัก/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงาน

กลยุทธ์/มำตรกำร
กลยุทธ์ที่ 4.1 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4.2 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริการวิชาการและวิจัย
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล
กลยุทธ์ที่ 4.4 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการของคณะ
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5: บริหำรจัดกำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข
(Management Excellence, Healthy and Happy Organization)
เป้ำประสงค์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรสมรรถนะสูง พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความสมดุลระหว่างความเป็นเลิศและความสุข
เป้ำหมำยหลัก/วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :
คณะฯ ได้รับการยอมรับทั้งในด้านวิชาการและวิจัย บุคลากร และ นักศึกษา มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์/มำตรกำร
กลยุทธ์ที่ 5.1 เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
กลยุทธ์ที่ 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าบุคคลากร
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน
กลยุทธ์ที่ 5.6 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.7 สื่อสารองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.8 พัฒนาการจัดการความรู้
กลยุทธ์/มำตรกำร สำหรับอำจำรย์
- สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และการเข้ าสู่ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์
สนับสนุนการผลิตหนังสือและตารา และสร้างระบบแรงจูงใจ
- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และจัดระบบการสร้างแรงจูงใจ/ ปัจจัยเกื้อหนุนในการทางานที่เอื้อต่อการพัฒนาสู่
ความเป็นสากล ส่งเสริมการเป็นวิทยากร ศึกษาดูงาน และการทาวิจัยร่วมกับสถาบั นในต่างประเทศที่มี
ชื่อเสียง
กลยุทธ์/มำตรกำร สำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน
- ค้นหา มอบหมายงานที่ตรงกับศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ
- จัดระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเป็นขวัญกาลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
- การพัฒนากลไกส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
- สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการทางาน ให้ความสาคัญกับการสร้างผู้มีหัวใจ
ให้บริการ (service mind)
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6: พัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล (Internationalization)
เป้ำประสงค์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยอมรับ บุคลากรและนักศึกษาเป็นที่
รู้จักในระดับนานาชาติ
เป้ำหมำยหลัก :
1. สร้างความเป็นนานาชาติ (internationalization) ของคณะทันตแพทยศาสตร์
กลยุทธ์/มำตรกำร
กลยุทธ์ที่ 6.1 แผนพัฒนาภูมทิ ัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 6.2 สร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน นานาชาติในการพัฒนาวิชาการ การ
วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน
กลยุทธ์ที่ 6.3 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
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2.5 แผนที่ยุทธศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563 (ปรับปรุง 25 กุมภำพันธ์ 2563)
“โรงเรียนท ันตแพทย์ทด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สำหร ับทุกคน

: A Great Dental School for All”

ั ัศน์ในปี พ.ศ. 2567)
(เป้ำหมำยบรรลุวส
ิ ยท

(ปร ับปรุงมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมกำรประจำคณะฯ ครงที
ั้ ่ 3/2563 เมือ
่ ว ันที่ 25 กุมภำพ ันธ์ 2563)

มุมมองด้ำนผูม
้ ี
สวนได้สว่ นเสีย

มุมมองด้ำน
กระบวนกำรภำยใน

มุมมองด้ำน
กำรเรียนรูแ
้ ละ
เติบโตขององค์กร

มุมมองด้ำน
กำรเงิน

ผลิตบ ัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์
มีท ักษะ 21st Century skill
และกำรสร้ำงผูน
้ ำแห่งอำเซียน

พ ัฒนำงำนวิจ ัยและนว ัตกรรมเพือ
่
สร้ำงองค์ควำมรูแ
้ ละพ ัฒนำชุมชน

จ ัดบริกำรวิชำกำร บริกำร
วิชำชีพ และเป็นศูนย์ท ันตกรรม
แห่งอำเซียน

่ วำมเป็นสำกล
พ ัฒนำสูค
(Internationalization)
พ ัฒนำระบบสำรสนเทศ
เพือ
่ กำรเรียนกำรสอน
กำรบริหำร กำรบริกำร
และพ ัฒนำคุณภำพ

พ ัฒนำคณำจำรย์และ
บุคลำกรสำยสน ับสนุน
Human Resource
Development

นำเกณฑ์ EdPex
มำเป็นแกนกำรพ ัฒนำ

พ ัฒนำกำรจ ัดกำรควำมรู ้
เพือ
่ พ ัฒนำองค์กร
Knowledge
Management

สร้ำงรำยได้ แสวงหำแหล่งรำยได้
และติดตำมรำยได้พงึ มี

พ ัฒนำระบบ
ั ันธ์
ิ ย์เก่ำสมพ
ศษ

(Building Alumni Relations)
ปร ับปรุงระบบงำน บริหำร
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
Lean Management,
Management Excellence

สร้ำงองค์กรแห่งสุขภำพ
และกำรสร้ำงสุข
Healthy and Happy
Workplace

กำรใชง้ บประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

่ ง
ระบบบริหำรควำมเสีย
Risk Management

อนุร ักษ์ว ัฒนธรรมและภูมป
ิ ญ
ั ญำ
่ มโยงข้ำม
ท้องถิน
่ สร้ำงควำมเชือ
ว ัฒนธรรม
Local Wisdom and CrossCultural Communication

มำตรกำรควบคุมและ
ลดรำยจ่ำย
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2.6 ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย แผนปฏิบัติกำรปี 2563
ประเด็น
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดสำคัญ/ท้ำทำย
รหัสตัวชี้วัด
(ปรับเป็นร้อยละ/จำนวนให้สอดคล้องกับ OKR/ EdPEx )
ยุทธศำสตร์
(Strategic Objectives)
2563
1. มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้นำแห่งอำเซียน (Educational Excellence, Fostering ASEAN Leaders)
เป้ำประสงค์ : ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผูเ้ ชี่ยวชาญที่ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีทักษะของ 21st century skills พร้อมทางาน (ready-to-work) และมีศักยภาพเป็นผู้นาด้านทันตสาธารณสุข
1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ
1 ร้อยละนักศึกษาที่จบการศึกษาตามแผนการศึกษา (ป.ตรี รหัส 57)
80
DT 1(1)
ด้านสุขภาพช่องปากที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 2 ร้อยละบัณฑิตทีส่ อบผ่านใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม (รหัส 57)
95
DT 2(1)
ระดับสากล
3 ร้อยละของอาจารย์ทดี่ ารงตาแหน่งทางวิชาการตามความถนัด (OKR)
75
DT 3(1)
2.การจัดการศึกษาแบบ lifelong learning 4 จานวนหลักสูตรที่มีการจัดระบบการศึกษาตามกระบวนทัศน์ใหม่ (OKR)
1
DT 4(1)
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
85
DT 5(1)
2. สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน (Innovation & Research Excellence, Leader Capacity Building)
เป้ำประสงค์ : เป็นผู้นาด้านการวิจัยและเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของผู้นาเพื่อแก้ไขปัญหาโรคในช่องปากที่สาคัญในภูมภิ าค สร้างและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์
และทันตสาธารณสุข
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
DT 1(2)
1.ร้อยละงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
3
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
DT 2(2)
2 ผลงานวิจัยที่ได้รับตีพมิ พ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (SCOPUS) รวมทั้ง Q1, Q2
30
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
DT 3(2)
3 ผลงานวิจัยในรูปแบบแผนบูรณาการณ์วิจยั Research Program
1
DT 4(2)
4 จานวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อจานวนอาจารย์
20,000
DT 5(2)
5 จานวนทรัพย์สินทางปัญญา/นวัตกรรม (OKR นวัตกรรมเชิงพาณิชย์)
1
DT 6(2)
6 จานวนผลงานวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือที่ทาร่วมกับต่างประเทศ
2
3. เป็นผู้นำในกำรบริกำรวิชำชีพ ที่มุ่งพัฒนำชุมชน และเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งอำเซียน (Academic Services and Dental Care Excellence)
เป้ำประสงค์ : เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรม เป็นแหล่งฝึกอบรม และบ่มเพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเป็นศูนย์กลางวิชาการด้านทันตสาธารณสุขแห่งภาคอีสานและภูมิภาคอาเซียน
0
DT 1(3)
1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษารุนแรงถึงแก่ชีวิต
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ประเด็น
ยุทธศำสตร์

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตัวชี้วัดสำคัญ/ท้ำทำย
(ปรับเป็นร้อยละ/จำนวนให้สอดคล้องกับ OKR/ EdPEx )
(Strategic Objectives)
1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการ
2 จานวนศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางและศูนย์กลางบริการทางการแพทย์
ทางทันตกรรมและแหล่ง ฝึกอบรม
medical Hub
เฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์
3 จานวน Clinical Practice Guideline
และทันตสาธารณสุขในระดับนานาชาติ
4.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการรักษาพยาบาลทันตกรรม
2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
5 จานวนงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ
ในกลุ่มผูด้ ้อยโอกาสและผู้ป่วยพิเศษ
6.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม/ประชุมวิชาการ CE
รวมทั้งชุมชนที่กาหนด
4. พัฒนำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์ดิจิทัล (Digital Dental School Development)
เป้ำประสงค์ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจยั การบริการวิชาการ และการบริหารงาน
นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัด
1 จานวนบทเรียนออนไลน์ (รวมสือ่ การสอนและสื่อวิดิทัศน์)
กระบวนการจัดการศึกษา การวิจัย
การบริการวิชาการ และการบริหารงาน

2 จานวน Application ใช้ในการเรียนการสอน การบริการสุขภาพช่องปาก และการวิจัย

ค่ำเป้ำหมำย
รหัสตัวชี้วัด
2563
4

DT 2(3)

1
80
1
80

DT 3(3)
DT 4(3)
DT 5(3)

10

DT1(4)

5

DT2(4)

5. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข (Management Excellence, Healthy and Happy Organization)
เป้ำประสงค์ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นองค์กรสมรรถนะสูง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีความสมดุลระหว่างความเป็นเลิศและความสุข
1. เป็นองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
1.รายได้ต่อหัวบุคคลากร (OKR ผลิตภาพของบุคลากร)
500,000
สามารถพึ่งตนเองได้
2.ความผูกพันของคนในองค์กร
80

DT 1(5)
DT 2(5)

2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร

6. พัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล (Internationalization)
เป้ำประสงค์ : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการยอมรับ บุคลากรเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
คณะฯได้รับการยอมรับทั้งในด้านวิชาการ 1 จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
และวิจัย บุคลากรและ นักศึกษา
2 จานวนอาจารย์วิทยากรชาวต่างประเทศที่เชิญมาบรรยายสอนและวิจัย
มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

5
5

DT 1(6)
DT 2(6)
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2.7 สรุปรำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (เลือกเฉพาะโครงการสาคัญ/ โดดเด่นจากการทบทวน 17 ก.พ. 63)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้นำแห่งอำเซียน (Educational Excellence, Fostering ASEAN leaders)
แหล่งงบประมำณ
ตัวชี้วัด
งบประมำณ (บำท)
ควำมสอดคล้อง มข.
/แผนงำน
เสำ
ยุทธ
กลยุทธ์
โครงกำร/กิจกรรม
โครงกำร/
ผู้รับผิดชอบ
แผ่นดิน รำยได้ อื่น ๆ
รวม
/งบรำยจ่ำย
หลัก ศำสตร์
มข.
กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 1.1 เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำที่มีลกั ษณะบูรณำกำร เป็นควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยทั้งในและต่ำงประเทศ (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
1
โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ครบทุก
55,000
55,000 ฝ่ายยุทธศาสตร์ งบรายได้คณะ ส.1 ย.1
1.1/
หลักสูตร
มข.
1.4
แผนงานจัดการ

กลยุทธ์/
มำตรกำร

2

โครงการฝึกปฏิบตั ิงานทันตกรรมชุมชนภาคสนาม

3

โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และการสัมมนาภาควิชา
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน (31,32,61,64,73, E27)

ผู้เข้าร่วม
80%
มีการ
ดาเนินการ

17,000

17,000

ภาควิชา

เรียนการสอน
คณะฯ

ส.1

862,100

862,100

ภาควิชา

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.1

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนำและส่งเสริมศักยภำพของนักศึกษำให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
4
โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กลุ่มโครงการในคณะ)
มีการ
345,000
(กลุ่มโครงการ : กิจกรรมรับน้องใหม่ ราตรีน้องใหม่ งาน byenior
ดาเนินการ

345,000

ฝ่ายการศึกษา

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
คณะฯงบเงิน
อุดหนุนทั่วไป อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.1

(กลุ่มโครงการ : ส่งเสริมทันตกรรมป้องกัน + สัมมนาบุคลากร ภ.
ชีวะฯ / ภ.เด็ก+สนับสนุนฯ คลินิก ท.เด็ก+ปรับมาตรฐานฯการ
ตรวจในคลินิก ปริทันต์+สนับสนุน วทม.ท.ผู้สูงอายุ)

dent +ตักบาตรฯ พัฒนาหอพัก + พระราชทานปริญญาบัตร
พิธีมุทิตาสถาบันและงานรับใบประกอบวิชาชีพฯ+ทบทวนความรู้ฯ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ (A14-A17,A44))
(กลุ่มโครงการ : ปฐมนิเทศป.ตรี + พบผู้ปกครอง นศท.ปี 2-3/
นศท.ปี 5-6 +ปฐมนิเทศฯ บัณฑิตศึกษา / ปัจฉิม (A2,A25,E12)

ย.1
มข.
ย.1
มข.

1.3

ย.1
มข.

1.3

1.3
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กลยุทธ์/
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนำงำนทันตแพทยศำสตรศึกษำ (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
5
โครงการสัมมนาคณาจารย์ประจาปี
6

โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา ป.ตรี และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (A10,E10,A20)

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม
มีการ
ดาเนินการ
มีการ
ดาเนินการ

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

อื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

ส.1

ย.1
มข.
ย.1
มข.

1.3

ฝ่ายการศึกษา
หน่วยบัณฑิต

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
คณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน

160,000 ฝ่ายการศึกษา

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.1

ย.1
มข.

1.3

80,000

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
คณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.1

ย.1
มข.

1.3

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
คณะฯ
งบเงินอุดหนุน

ส.1

ย.1
มข.

1.3

300,000

300,000 ฝ่ายการศึกษา

48,000

48,000

โครงการสนับสนุนการจัดพิมพ์ตารา/หนังสือ

มีการ
160,000
ดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 21st century skills (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
8
โครงการส่งเสริม 21st century skill สาหรับอาจารย์
มีการ
80,000
ดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้ำงควำมผูกพันของนักศึกษำและศิษย์เก่ำ (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
9
โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์
มีการ
ดาเนินการ

ไม่ใช้งบ

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

รวม

(กลุ่มโครงการ : อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา +อบรมอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านจิตวิทยา+พบปะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

7

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

ฝ่ายการศึกษา

ไม่ใช้งบ ฝ่ายการศึกษา

ส.1

1.3
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กลยุทธ์/
มำตรกำร
10

โครงกำร/กิจกรรม

11

โครงการสนับสนุนการศึกษาสาหรับบุคลากร
จากประเทศเพื่อนบ้าน
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6

12

โครงการมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาทันตแพทย์

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
แผ่นดิน
กิจกรรม
มีการ
ดาเนินการ
ความพึงพอใจ
80%
มีการ
ดาเนินการ

งบประมำณ (บำท)
รำยได้

อื่น ๆ

รวม

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

ส.1

ย.1
มข.
ย.1
มข.
ย.1
มข.

1.3

600,000

600,000 ฝ่ายการศึกษา

50,000

50,000

ฝ่ายการศึกษา

ส.1

50,000

50,000

ฝ่ายการศึกษา

ส.1

ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

1.3
1.3
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2. สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน (Innovation & Research Excellence, Leader Capacity Building)
กลยุทธ์/
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วดั
โครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนำศักยภำพและสร้ำงแรงจูงใจด้ำนกำรวิจัย (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
มีการ
13
โครงการส่งเสริมการวิจัยและเสวนางานวิจัย
(กลุ่มโครงการ : การเสวนาวิจัย+อบรมการใช้เครื่องมือวิจัย
และความปลอดภัยฯ+สัมมนาห้องปฏิบตั ิการวิจยั ฯ+เพาะต้นกล้า
พัฒนานศ.ฯ วิจยั +สัมมนาฝ่ายวิจยั ฯ+วันวิจัย+การเสวนา
โครงร่างงานวิจัย) (E1,E2,E5,E8,E23,E25,E26)

รำยได้
166,500

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

ยุทธศำสตร์

166,500

ดาเนินการ

ฝ่ายวิจัยฯ

14

โครงการอบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของ
มีการ
3,800
3,800
ผู้อื่นในการค้นคว้าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (A36)
ดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมกำรวิจัย นวัตกรรมและถ่ำยทอดเพื่อตอบสนองปัญหำ ทันตสุขภำพของประชำชน (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
15
โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับต่างประเทศและ
มีการ
120,000
120,000 ฝ่ายวิจัยฯ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดาเนินการ
(กลุ่มโครงการ : ร่วมมือวิจยั +การประชุม (CE)) (E19,E20)

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้ำงผลงำนวิจยั ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติและนำนำชำติที่มีดัชนีผลกระทบ (impact factor) และได้รบั กำรอ้ำงอิง
16
โครงการสนับสนุนการนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ
มีการ
กองทุน
กองทุน
ฝ่ายวิจัยฯ
ในเขตทวีปเอเชีย
ดาเนินการ
1% มข.
1% มข.

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

งบรายได้คณะ

ส.1

ย.2
มข.

2.2

ส.1

ย.2
มข.

2.2

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
คณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.1

ย.2
มข.

2.2

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ

ส.1

ย.2
มข.

2.2

แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ควำมสอดคล้อง มข.
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กลยุทธ์/
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

17

โครงการจัดทาเว็บไซต์และ KDJ ออนไลน์ (พัฒนาเว็บ)

18

โครงการสนับสนุนการนาเสนอบทความทางวิชาการ
และผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (E6)

ตัวชี้วดั
โครงกำร/
กิจกรรม

มีการ
ดาเนินการ
มีการ
ดาเนินการ

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

ยุทธศำสตร์

งบจ้าง
เหมา

งบจ้าง
เหมา

ฝ่ายวิจัยฯ

30,000

30,000

ฝ่ายวิจัยฯ

กลยุทธ์ที่ 2.4 จัดตั้ง Dental Research Center of Excellence (DRCE) เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรทำวิจัย (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
งบกลุ่ม
งบกลุ่ม
19
โครงการจัดตั้ง Dental Research Center of
มีการ
ฝ่ายวิจัยฯ
วิจัย
วิจัย
Excellence (DRCE) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทาวิจัย ดาเนินการ

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

เรียนการสอน
คณะฯ

ส.1

ย.2
มข.

2.2

งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.1

ย.2
มข.

2.2

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
คณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.1

ย.2
มข.

2.2
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3. เป็นผู้นำในกำรบริกำรวิชำชีพ ที่มุ่งพัฒนำชุมชน และเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งอำเซียน (Academic Services and Dental Care Excellence)
กลยุทธ์/
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรทันตกรรม (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
20
โครงการทันตกรรมพระราชทานและทันตกรรม
จัดกิจกรรม
เคลื่อนที่ (กลุ่มโครงการ : การสัมนาหน่วยทันตกรรมฯ+ทันตก
ทุกเดือน
รรมเคลื่อนที่/ทันตกรรมพระราชทาน) (D3,D9)

21

22

โครงการวันทันตสาธารณสุข

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและการตรวจสุขภาพ
ช่องปาก ในเขตพื้นที่บริการ (D4,D5,65,15,17,53,65)
(กลุ่มโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก+ศูนย์รักษาผู้ปว่ ยปากแหว่ง
ฯ+ยิ้มสดใส ฟันไม่ผุ+ตรวจสุขภาพช่องปากเด็กประถมฯ คลินิกใน
เวลา"โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก)

ผู้เข้าร่วมฯ
500 คน
จัดกิจกรรม
ทุกเดือน

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

30,000
งบบริการ
วิชาการฯ
50,000

30,000
งบบริการ
วิชาการฯ
50,000

งบบริการ
วิชาการแก่
สังคม
งบ สปสช.
งบบริการ
วิชาการฯ
110,000+
งบคณะ
20,000

งบบริการ
วิชาการแก่
สังคม
งบ สปสช.
งบบริการ
วิชาการฯ
110,000+
งบคณะ
20,000

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนกำรบริกำรและสร้ำงเสริมทันตสุขภำพ แก่ผู้ด้อยโอกำส และผู้ป่วยพิเศษ (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
490,000
490,000
โครงการประชุมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการ
ปีละ 1 ครั้ง
23
ประจาปี (55,E30)

ยุทธศำสตร์

รพ.ทันตกรรม
ฝ่ายบริหาร/
รพ.ทันตกรรม

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

รพ.ทันตกรรม

ฝ่ายวิจัย/
สาขาวิชา

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

ส.1

ย.4
มข.

4.3

ส.1

ย.4
มข.

4.3

ส.1

ย.4
มข.

4.3

ส.1

ย.4
มข.

4.2
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กลยุทธ์/
โครงกำร/กิจกรรม

มำตรกำร

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

ยุทธศำสตร์

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

ส.1

ย.4
มข.

4.2

ส.2

ย.4
มข.

4.2

สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนำศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงด้ำนทันตกรรม (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
โครงการอบรมระยะสัน้ (CE) /เสวนาวิชาการ/
มีการ
24
บรรยายเชิงปฏิบัติการ (22,84,92,E29) (กลุ่มโครงการ :
ดาเนินการ

906,000

906,000

ฝ่ายวิจัย/
สาขาวิชา

310,000

310,000

รพ.ทันตกรรม

ประชุมวิชาการ/อบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (เวชศาสตร์ช่อง
ปาก) (ทันตกรรมประดิษฐ์) /สัมมนาวิชาการศัลย์ฯ/CE)

25

โครงการสนับสนุนการพัฒนา Excellence center
(D2,D8) (กลุ่มโครงการ : สัมมนาทันตแพทย์+พัฒนาคุณภาพ
(HA)+)

มีการ
ดาเนินการ

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์ดิจิทัล
กลยุทธ์/
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

กลยุทธ์ที่ 4.1 นำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
26
โครงการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการจัดการ
มีการ
เรียนการสอน
ดาเนินการ

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

ยุทธศำสตร์

ไม่ใช้งบ

ไม่ใช้งบ

สาขาวิชา

กลยุทธ์ที่ 4.2 นำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมำใช้ในกำรบริกำรวิชำกำรและวิจัย (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
27
โครงการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการบริการ
มีการ
3,800
วิชาการและวิจัย
ดาเนินการ

3,800

ฝ่ายการศึกษา

- การสอนผ่านระบบออนไลน์ ในรายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี
โดยใช้ Zoom, Facebook, Line Google Classroom,
KKU E-leaning
- การสอบสัมภาษณ์รับนักศึกษา ป.ตรี ผ่านระบบออนไลน์
- การจัดสอบนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์
(Zoom, Google Classroom, KKU E-leaning)

- อบรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นศึกษา
ค้นคว้าวิจยั )
- การสอบรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาโทผ่านออนไลน์
(Zoom, Google Classroom, KKU E-leaning)
- การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผ่าน Zoom

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.2

ย.8
มข.

8.4

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.2

ย.8
มข.

8.4
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กลยุทธ์/
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

ยุทธศำสตร์

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรรักษำพยำบำล และกำรบริกำรวิชำกำร (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
28
โครงการจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์
มีการ
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ ฝ่ายยุทธศาสตร์
โดยใช้ Zoom
ดาเนินการ
29
โครงการอบรม CE ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้
มีการ
169,200
169,200
ฝ่ายบริหาร
Zoom (การเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนทางโทรทัศน์ – วิทยุดาเนินการ
ฝ่ายวิจัย
หนังสือพิมพ์ / การทาวารสารทันตกาลพฤกษ์ (B16,B17,B18))

30

การวางระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน IT และสารสนเทศ
โรงพยาบาลทันตกรรม

มีการ
ดาเนินการ

งบ
ลงทุน

งบ
ลงทุน

รพ.ทันตกรรม

22,000

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายยุทธศาสตร์

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

งบรายได้คณะ
แผนงาน

ส.2

ย.8
มข.

8.4

จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.2

ย.8
มข.

8.4

ส.2

ย.8
มข.

8.4

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.2

ย.8
มข.

8.4

- การให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(เครื่องสแกนภายในช่องปาก, เครื่อง CT Caner, ระบบ PACS)

กลยุทธ์ที่ 4.4 นำเทคโนโลยีดิจทิ ัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของคณะ (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
31
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
มีการ
22,000
และการพัฒนาองค์กร (C4)
ดาเนินการ
(การนาการลาออนไลน์มาใช้ /การอบรมการใช้ลายเซ็นเอกสาร
ออนไลน์/การนา QR Code มาใช้)
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5. กำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข (Management Excellence, Healthy and Happy Organization)
กลยุทธ์/
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

ยุทธศำสตร์

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน

ส.2

ย.7
มข.

7.7

ส.2

5.3

ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.2

ย.5
มข.
ย.5
มข.
ย.4
มข.

ส.2

ย.5
มข.

5.1

ส.2

ย.5
มข.

5.1

กลยุทธ์ที่ 5.1 เพิ่มรำยได้และลดรำยจ่ำย (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
32

โครงการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการประหยัด
และอนุรักษ์พลังงาน

มีการ
ดาเนินการ

10,000

10,000

ฝ่ายบริหาร

33

โครงการศูนย์บริการสู่ประชาชน (คลินิกในเมือง)

งบ มข.

งบ มข.

34

โครงการร้าน Dino Dent Shop

100,000

100,000

35

โครงการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือการรักษา
ทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยมะเร็ง

มีการ
ดาเนินการ
มีการ
ดาเนินการ
มีการ
ดาเนินการ

500,000

500,000

คณะร่วมกับ
มข.
ฝ่ายการศึกษา
รพ.ทันตกรรม
ฝ่ายการศึกษา

530,000

530,000

ส.1

5.3
4.3

กลยุทธ์ที่ 5.2 เพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรดำเนินงำน (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
36

37

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนินงาน
(สัมมนาบุคลากร/การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี)
B5,C1
โครงการฝึกอบรม/พัฒนางาน
(ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หลักสูตร
พัฒนาคุณภาพ/พัฒนาผู้นาด้าน EdPEx) C6,C7,C13

มีการ
ดาเนินการ
มีการ
ดาเนินการ

405,000

405,000

ฝ่ายบริหาร งบรายได้คณะ
ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนงาน
ฝ่ายยุทธศาสตร์

จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน
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กลยุทธ์/
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

ยุทธศำสตร์

15,000

ฝ่ายบริหาร

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.3

ย.10
มข.

10.1

ส.2

ย.5
มข.

5.1

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.2

ย.6
มข.

6.4

ส.1

ย.3
มข.

3.2

ส.2

ย.6
มข.

6.1

กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมกำรบริหำรองค์กรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
38

โครงการส่งเสริมการบริหารองค์กร
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (สัมมนาระเบียบ และแนวทาง

มีการ
ดาเนินการ

15,000

มีการ
ดาเนินการ

ร่วมกับ
มข.สารวจ

ร่วมกับ ฝ่ายยุทธศาสตร์
มข.สารวจ

60,000

60,000

ฝ่ายบริหาร

งบพัฒนา
บุคลากร

งบพัฒนา
บุคลากร

ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิจัย

350,000

ฝ่ายบริหาร

ปฏิบัติในการปฏิบัติ งานด้านการเงินและพัสดุ B13)

39

โครงการตรวจสอบภายในและความโปร่งใส
(การบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน)

กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนำศักยภำพและควำมก้ำวหน้ำบุคคลำกร (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
40
โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มีการ
(อบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น
ดาเนินการ
ของบุคลากรสายสนับสนุน”)
(B13,+B17) (พัฒนาทรัพยากรมนุษย์+เลขาภาควิชา)

41

โครงการส่งบุคลากรเข่าร่วมแข่งกัน
และประกวดผลงาน/บุคลากรได้รับรางวัล

มีการ
ดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนำกำยภำพ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรทำงำน (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
มีการ
42
โครงการพัฒนากายภาพ และสิง่ แวดล้อม
350,000
ดาเนินการ
ให้เอื้อต่อการทางาน (ปรับปรุงภูมิทัศน์)
/กิจกรรม “Big Cleaning Day DT ปี 2563”

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
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กลยุทธ์/
มำตรกำร

43

โครงกำร/กิจกรรม

โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย
การรณรงค์ส่งเสริมมาตรการประหยัด
และอนุรักษ์พลังงาน

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม
มีการ
ดาเนินการ

งบประมำณ (บำท)
รวม

ยุทธศำสตร์

50,000

50,000

ฝ่ายบริหาร

360,000

360,000

ฝ่ายการศึกษา/
ฝ่ายบริหาร/
หน่วยงานและ
ภาควิชา

มีการ
ดาเนินการ

190,000

190,000

ฝ่ายบริหาร

มีการ
ดาเนินการ

625,500

625,500

ฝ่ายบริหาร/

กลยุทธ์ที่ 5.6 สร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
44
โครงการสนับสนุนกิจกรรมประเพณี และวันสาคัญ
มีการ
ของไทย และคณะฯ (สนับสนุนโครงการ : กิจกรรมวันไหว้ ดาเนินการ

แผ่นดิน

รำยได้

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

ครู+ถวายเทียนบรรษา+ลอยกระทง+วันสงกรานต์+ทาบุญตัก
บาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่+วันสถาปนา คณะฯ)
(A12,A13,A24,A25,B1,B3)

45

โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
(Happy workplace/การจัดงานมุทิตาจิตเนื่องในวัน
เกษียณอายุราชการ/การแข่งขันกีฬา)

กลยุทธ์ที่ 5.7 สื่อสำรองค์กร (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
46
โครงการผู้บริหารพบบุคลากรและสาขาวิชา
(กลุ่มโครงการ : สัมมนาบุคลากรสายสนับสนุน และพัฒนา
ผู้บริหารสายสนับสนุน (กลุ่มโครงการ : สัมมนาบุคลากรสาย
สนับสนุน/พัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุน+แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
สัมมนาบุคลากรภาควิชา) (B2,B14,14,41,71,81)

สาขาภาควิชา

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
คณะฯงบเงิน
อุดหนุนทั่วไป –
อุดหนุนค่าใช้จ่าย
อุดหนุน

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

ส.2

ย.7
มข.

7.5

ส.2

ย.6
มข.

6.3

ส.2

ย.6
มข.

6.3

ส.2

ย.5
มข.

5.2
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กลยุทธ์/
มำตรกำร

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม

โครงกำร/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 5.8 พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
47
โครงการจัดการความรู้ (กลุ่มโครงการ : Dent Show &
Share และวันคุณภาพการศึกษา+การจัดการความรู้ คณะฯ+
พัฒนาศักยภาพ/วิจยั สถาบัน)โครงการสัมมนา/ดูงานนอก
สถานที่เพื่อพัฒนาบุคลากรอาจารย์ และสายสนับสนุนพัฒนา
บุคลากร รพ.ทันตกรรม+สัมมนาอาจารย์ภาควิชา
(D1,21,52) (C3,C5,C8)

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

มีการ
ดาเนินการ

รำยได้

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

ยุทธศำสตร์

194,500 ฝ่ายยุทธศาสตร์/

194,500

รพ.ทันตกรรม
สาขาภาควิชา

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน
คณะฯ งบเงิน
อุดหนุนทั่วไป อุดหนุนค่าใช้จ่าย
อุดหนุน

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

ส.2

ย.6
มข.

6.3

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6. พัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล (Internationalization)
กลยุทธ์/
โครงกำร/กิจกรรม

มำตรกำร

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

รวม

ยุทธศำสตร์

+งบคณะฯ
60,000

จ้างเหมา
50,000
+งบคณะฯ
60,000

ฝ่ายพัฒนา นศ.
ฯ / ฝ่ายวิจัยฯ

350,000

350,000

ฝ่ายบริหาร

กลยุทธ์ที่ 6.1 แผนพัฒนำภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อควำมเป็นนำนำชำติ (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
จ้างเหมา
48
โครงการพัฒนาเว็บไซต์ คณะฯ (ภาษาไทยและ
มีการ
50,000
อังกฤษ) ปรับปรุงสารสนเทศด้านการวิจัย
ดาเนินการ
(B22,E21-22)

49

โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
เป็นนานาชาติ (B14)

มีการ
ดาเนินการ

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์
มข.

ส.2

ย.8
มข.

8.4

ส.2

ย.6
มข.

6.1
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กลยุทธ์/
มำตรกำร

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัด
โครงกำร/
กิจกรรม

งบประมำณ (บำท)
แผ่นดิน

รำยได้

อื่นๆ

ผู้รับผิดชอบ
รวม

ยุทธศำสตร์

แหล่งงบประมำณ
/แผนงำน
/งบรำยจ่ำย

ควำมสอดคล้อง มข.
เสำ
หลัก

ยุทธ
ศำสตร์

กลยุทธ์ที่ 6.2 สร้ำงควำมสัมพันธ์ และเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบัน นำนำชำติในกำรพัฒนำวิชำกำร กำรวิจัย และถ่ำยทอดเทคโนโลยีระหว่ำงกัน (ทบทวน 17 ก.พ. 63)
ส.2 ย.9
50
โครงการความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบัน
มีการ
830,000
830,000
ฝ่ายวิจัยฯ
มข.
ทั้งด้านความร่วมมือด้านการวิจยั และด้านวิชาการ ดาเนินการ

กลยุทธ์
มข.

9.1

(กลุ่มโครงการ สนับสนุนทุนนักศึกษา เตรียมความพร้อม
แลกเปลี่ยน E12 E14 E15 )

51

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
การประชุมวิชาการระดับเอเชีย-แปซิฟกิ ด้านการดูแลผู้ปว่ ยปาก
แหว่งเพดานโหว่ฯครั้งที่ 9 ประชุมวิชาการ International
Conference on Head and Neck Oncology
: An Update on Interdisciplinary Approaches 55 E30

มีการ
ดาเนินการ

กลยุทธ์ที่ 6.3 สนับสนุนส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมนำนำชำติ
52
โครงการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มีการ
สถาบันต่างประเทศ (MOU) ด้านวิชาการและวิจยั
ดาเนินการ
(เชิญอาจารย์พิเศษจากต่างประเทศมาสอน (ซ้ากับกลยุทธ์ 1.1))

490,000

490,000

100,000

100,000

ฝ่ายวิจัยฯ/
สาขาวิชา

งบรายได้คณะ
แผนงาน
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

ส.2

ย.9
มข.

9.3

ส.2

ย.9
มข.

9.3
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2.8 กรอบงบประมำณรำยจ่ำยล่วงหน้ำ คณะทันตแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2563 (จำแนกตำมประเภทงบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์)
งบประมำณตำมประเด็นยุทธศำสตร์
2563
ร้อยละ
ยุทธศำสตร์ที่ 1 มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้นำแห่งอำเซียน (Educational Excellence,
Fostering ASEAN leaders)
รวมงบประมาณ
33,975,600
14.00
งบประมาณแผ่นดิน
1,700,000
0.70
งบประมาณรายได้
32,275,600
13.30
ยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน (Innovation & Research Excellence,
Leader Capacity Building)
รวมงบประมาณ
2,026,500
0.84
งบประมาณแผ่นดิน
60,000
0.02
งบประมาณรายได้
1,966,500
0.81
ยุทธศำสตร์ที่ 3 เป็นผู้นำในกำรบริกำรวิชำชีพ ที่มุ่งพัฒนำชุมชน และเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งอำเซียน (Academic Services
and Dental Care Excellence)
รวมงบประมาณ
48,580,500
20.02
งบประมาณแผ่นดิน
1,818,000
0.75
งบประมาณรายได้
46,762,500
19.27
ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์ดิจิทัล (Digital Dental School Development)
รวมงบประมาณ
16,303,000
6.72
งบประมาณแผ่นดิน
16,000,000
6.59
งบประมาณรายได้
303,000
0.12
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข (Management Excellence, Healthy and Happy
Organization)
รวมงบประมาณ
132,460,200
54.60
งบประมาณแผ่นดิน
40,805,600
16.82
งบประมาณรายได้
91,654,600
37.78
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล (Internationalization)
รวมงบประมาณ
9,264,000
3.82
งบประมาณแผ่นดิน
8,000,000
3.30
งบประมาณรายได้
1,264,000
0.52
รวมงบประมำณทั้งสิ้น
242,609,800
100
รวมงบประมำณแผ่นดิน*
68,383,600
28.19
รวมงบประมำณรำยได้*
174,226,200
71.81
* ประมำณกำรในอัตรำเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 5 ต่อปี (ตำมแผนยุทธศำสตร์ 4 ปี คณะทันตแพทยศำสตร์)
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ภำคผนวก
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ก. ควำมเชื่อมโยง ประเด็นยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น และคณะทันตแพทยศำสตร์ พ.ศ. 2563-2566
เสำหลัก/
กลยุทธ์ มข.
ยุทธศำสตร์ มข.
เสำหลักที่ 1. ด้ำน People : ดำเนินกำรให้ ประชำคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่
(Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัตจิ ริง (Experiential
learning)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตร
สาหรับประชาชนทุกอายุ
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จาเป็นในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมทีม่ ีคุณภาพสูง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนกำรทำงำนวิจัย
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจานวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทางานวิจัยเป็นทีมและ
ทางานต่อเนื่อง (Research programs)เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มี
ผลกระทบ (Impact) สูงได้
กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิง
พาณิชย์ (Innovation and Commercialized Research)
กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
(Partnership in Business Solutions)

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563-2566
ยุทธศำสตร์ที่ 1: มุ่งสู่ควำมเลิศด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำบัณฑิตให้พร้อมเป็นผู้นำแห่ง
อำเซียน (Educational Excellence, Fostering ASEAN leaders)
กลยุทธ์ที่ 1.1 เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทีม่ ีลักษณะบูรณาการ เป็นความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนางานทันตแพทยศาสตรศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills
กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่า
ยุทธศำสตร์ที่ 2: สร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่โดดเด่น
เพิ่มศักยภำพกำรแข่งขัน (Innovation & Research Excellence, Leader
Capacity Building)
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเพื่อตอบสนองปัญหา ทันตสุขภาพ
ของประชาชน
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.3 สร้ า งผลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ที่ มี ดั ช นี
ผลกระทบ (impact factor) และได้รับการอ้างอิง
กลยุ ท ธ์ ที่ 2.4 จั ด ตั้ ง Dental Research Center of Excellence (DRCE) เพื่ อ เป็ น
ศูนย์กลางในการทาวิจัย
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เสำหลัก/
กลยุทธ์ มข.
ยุทธศำสตร์ มข.
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน
กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการทางานของบุคลากร
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานที่หลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible
Employment system)
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรปรับเปลี่ยนกำรบริกำรวิชำกำร

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563-2566
ยุทธศำสตร์ที่ 5: บริหำรจัดกำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข (Management
Excellence, Healthy and Happy Organization
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าบุคคลากร
กลยุทธ์ที่ 5.6 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

ยุทธศำสตร์ที่ 3: เป็นผู้นำในกำรบริกำรวิชำชีพ มุ่งพัฒนำชุมชน และเป็นศูนย์
ทันตกรรมแห่งอำเซียน (Academic Services and Dental Care Excellence)
กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพ แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย
พิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปญ
ั ญาของสังคม (Center of Social Wisdom)
กลยุทธ์ที่ 3 : ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ จากความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility : CSR) สู่การสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating
shared value : CSV)
เสำหลักที่ 2. ด้ำน Ecological : ดำเนินกำรให้ระบบนิเวศของมหำวิทยำลัย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร
ยุทธศำสตร์ที่ 5: บริหำรจัดกำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข (Management
Excellence, Healthy and Happy Organization)
กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานเพื่อการขับเคลื่อนกล
กลยุทธ์ที่ 5.1 เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
ยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 2 : กระจายอานาจบริหารจัดการ (Centralized policy,
กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าบุคคลากร
Decentralized operation)
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เสำหลัก/
ยุทธศำสตร์ มข.

กลยุทธ์ มข.
กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมให้คณะและส่วนงานใช้ความเข้มแข็ง (Strength) และ
โอกาส (Opportunity) ในการสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ ๆ (New business unit)

ยุทธศำสตร์ที่ 6 สร้ำงมหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่ำทำงำน

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563-2566
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน
กลยุทธ์ที่ 5.6 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.7 สื่อสารองค์กร
กลยุทธ์ที่ 5.8 พัฒนาการจัดการความรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 5: บริหำรจัดกำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข (Management
Excellence, Healthy and Happy Organization)
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน

กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมที่พร้อมสาหรับการทางาน (Good
Workplace) ของบุคลากรทุกกลุ่ม
กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร
ยุทธศำสตร์ที่ 7 สร้ำงมหำวิทยำลัยให้เป็นที่น่ำอยู่
ยุทธศำสตร์ที่ 5: บริหำรจัดกำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข
(Management Excellence, Healthy and Happy Organization)
กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus
กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนากายภาพ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน
initiative)
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวติ ร่วมกับการ
ฟื้นฟูสภาพป่า และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration)
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone)
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานที่และบ้านพักที่เสื่อมโทรม (Residential
renovation)

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ | 37
เสำหลัก/
ยุทธศำสตร์ มข.

กลยุทธ์ มข.

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563-2566

กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยทีม่ ีประสิทธิภาพ โดยนาระบบ
เทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security)
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพื่อการ
สัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พื้นที่การบริการ
กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค
ยุทธศำสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4: พัฒนำสู่คณะทันตแพทยศำสตร์ดิจิทัล (Digital Dental
School Development)
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรักษาพยาบาล และการบริการวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 4.2 นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการของคณะ
กลยุทธ์ที่ 2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 4.3 นาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการบริการวิชาการและวิจัย
กลยุทธ์ที่ 3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 4.4 นาเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการทางานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรนำมหำวิทยำลัยสู่ควำมเป็นนำนำชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ 6: พัฒนำสู่ควำมเป็นสำกล(Internationalization)
กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อ
กลยุทธ์ที่ 6.1 แผนพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นนานาชาติ
ยกระดับด้านกล การศึกษา วิจัย และบริการ (International networking)
กลยุทธ์ที่ 6.2 สร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน นานาชาติในการ
พัฒนาวิชาการ การ
กลยุทธ์ที่ 2 : การดาเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่
วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน
สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน กลยุทธ์ที่ 6.3 สนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้าง
นวัตกรรม
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เสำหลัก/
ยุทธศำสตร์ มข.

กลยุทธ์ มข.

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และ
สภาพแวดล้อม (International environment)
เสำหลักที่ 3. ด้ำน Spiritual : ดำเนินกำรปลูกฝังจิตวิญญำณควำมเป็นมหำวิทยำลัยขอนแก่น
ยุทธศำสตร์ที่ 10 กำรบริหำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล
กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units)
ยุทธศำสตร์ที่ 11 เสริมสร้ำงควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำ
กลยุทธ์ที่ 1 : จัดทาโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์

ยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศำสตร์ 2563-2566

ยุทธศำสตร์ที่ 5: บริหำรจัดกำรองค์กร เพื่องำนเห็นผล คนเป็นสุข
(Management Excellence, Healthy and Happy Organization)
กลยุทธ์ที่ 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดาเนินงาน
กลยุทธ์ที่ 5.3 ส่งเสริมการบริหารองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
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ข. กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ คณะทันตแพทยศำสตร์
เริ่ ม จากการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า แผนปฏิ บั ติ ก าร 4 ปี และแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ เพื่อยกร่างโดยประมวลข้อมูลจากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา ผลการสารวจข้อมูลความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจากการวิเคราะห์ความท้าทายในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ
กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ ดาเนินการโดย SL และผู้บริหารระดับต่าง ๆ ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
ในปี 2558 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการนาสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมการ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ การประเมินผลติดตาม ในแต่ละปีมีการทบทวนดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพดังนี้

แผนภำพที่ 4 ขั้นตอนกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการนาสู่การปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่มำ : เอกสารประกอบการประชุมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
โดยขั้ น ตอนกระบวนการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
10 ขั้นตอนรวมทั้งมีปัจจัยนาเข้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนตามแผนภาพที่ 4 การปรับปรุงดังกล่าวเพื่อให้มี
ขั้นตอนที่สอดคล้องกับการดาเนินงานจริง ครอบคลุมขั้นตอนของการวิเคราะห์สารสนเทศที่สาคัญ โดยมีกลยุทธ์และแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี ตามวาระผู้บริหาร (พ.ศ. 2562-2565) และกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี จากแผนภาพที่ 1 สามารถ
อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดทาแผนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันประกอบด้วย 4 Phase หรือ 4 ระยะ เป็น
2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow Chat) และรูปแบบข้อความ (Wording) ตาม
รายละเอียด ดังนี้
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ตำรำงที่ 2 ขั้นตอนการกระบวนการทาแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 10 ขั้นตอน คณะทันตแพทยศาสตร์
ขั้นตอน
กำรดำเนินกำร
วัตถุประสงค์
ระยะที่ 1. กำรวิเครำะห์องค์กร
Phase 1 : Organization Analysis ระดมสมอง Strategy Formulation Workshop ครั้งที่ 1
1) Organization
ทีมบริหารได้ระดมสมองและอภิปรายเครื่องมือในการ 1. เพื่อวิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์องค์กรจาก
Situation
วิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ที่กระทบต่อการ
ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ดาเนินการตามพันธกิจ ได้แก่ Competitor Analysis 2. เพื่อนาสารสนเทศป้อนเข้า SWOT analysis ให้
PEST Analysis และ 5 Force Analysis
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2) SWOT analysis and ผู้บริหารของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
จัดลาดับ ความสาคัญด้วย Matrix
Prioritize
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์
กาหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์
จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ
สภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน
โอกาสเชิงกลยุทธ์
ระยะที่ 2. กำรพัฒนำกลยุทธ์
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. กำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์และกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์
Phase 3: Strategy Deployment & Alignment ในช่วงเดือนเมษำยน ถึง มิถุนำยน
6) Plan
7) Resource

กาหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว
โดยจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วยงาน จัดทาแผนงบประมาณ

8) Cascading KPI
KPI ตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน
ระยะที่ 4. กำรกำกับ ติดตำมและปรับปรุง
Phase 4: Strategy Achievement & Improvement
9) Performance
ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
review
ของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง
หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการ
ทาการทบทวนแผนกลยุทธ์และสามารถปรับแผน
ระหว่างปี ในขั้นตอนที่ 5
10) Review
ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ โดยใช้ผลการบรรลุของแผนกลยุทธ์

ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว
วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากร
อื่น ๆ ในแต่ละแผนปฏิบัติการที่กาหนด
Cascading KPI สู่รายบุคคล

มีการปรับแผนเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์ที่วาง
ไว้ ยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัว เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ

ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการรวมถึงการนาเสนอ
เครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ

ที่มำ : เอกสารประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะทันตแพทยศาสตร์ | 41

ค. คำอธิบำยควำมหมำยประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
(จากคู่มือแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น (โดยมิได้กาหนด
วิธีการไว้) เป็นข้อความซึ่งกาหนดทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวัง
หรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต
พัน ธกิจ (Mission) หมายถึง ขอบเขต ภารกิจ บทบาทหนาที่ที่ต องดาเนินงาน ทั้งที่เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอกาหนดตาง ๆ รวมทั้งที่ไดรับมอบหมายใหดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่
กาหนดไว
ค่ำนิยม (Values) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นาที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากร
ปฏิบั ติ ค่านิ ย มสะท้อนและเสริ มสร้ างวัฒ นธรรมที่ พึงประสงค์ ขององค์ กร ค่านิยมสนับสนุนและชี้นาการ
ตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) หมายถึง ค่านิยมและความเชื่อที่มีร่วมกันอย่างเป็น
ระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการกาหนดพฤติกรรมของคนในองค์ กรนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึง
เป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์กร
ยุทธศำสตร์ (Strategy) หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission)
ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal)
กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง แนวทางดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจ (Mission) ของ
องค์กร
เป้ำประสงค์ (Goals) หมายถึง การกาหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น
หรือผลลัพธ์/ผลสาเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้าง ๆ ถึงผลลัพธ์ของ
บริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่กาหนดไว้ และหน่วยงานย่อย
ภายในองค์กรควรมีเป้าประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ตัวชี้วัด (Indicator) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าประสงค์
ที่วางไว้
ค่ำเป้ำหมำย (Target) หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความสาเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ
ภำรกิจประจำ หมายถึง งานที่จาเป็นต้องดาเนินการตามกฎหมาย หรือ ระเบียบและสนับสนุนต่อการ
ดาเนินภารกิจยุทธศาสตร์
ภำรกิจยุทธศำสตร์ หมายถึง งานที่จาเป็นต้องดาเนินการและผลจากการดาเนินงานมีผลเชื่อมโยงสู่
ความสาเร็จของเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กาหนด
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ง. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรแผนและยุทธศำสตร์ คณะทันตแพทยศำสตร์
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