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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 

1.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้หลักการที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2566 
และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ มายังคณะทันตแพทยศาสตร์ นั้น รวมถึงได้วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT) โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 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) ทักษะนักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 และกรอบแผนระยะยาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2552 – 2567 ตลอดจนการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 
2563 - 2566) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งการน ามหาวิทยาลัยสู่การเป็น “มหาวิทยาลัย
วิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับโลก” พร้อมทั้งได้ก าหนดเปูาหมาย นโยบายและพันธกิจที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้าน
ประชาคม หรือ ผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้าน
จิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual) เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย นโยบาย และพันธกิจดังกล่าว 
จ าเป็นต้องมี การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ (Transformation) ทั้งด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยยังคงมีความก้าวหน้า
และการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนในท่ามกลางวิกฤติอุดมศึกษาไทยที่เกิดจากเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  
(Disruptive Technologies) และอัตราการเกิดท่ีลดลงของเด็กไทย จึงได้ก าหนดทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยใน 
4 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 11 ยุทธศาสตร์ 39 กลยุทธ์ และ 89 แผนงานผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล
มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างๆ คณะจึงได้น ามาก าหนดแผนและทิศทางการบริหาร และคณะทันตแพทยศาสตร์ใน 4 
ปี ข้างหน้า จากการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปที่ได้ 
 ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับภารกิจภายใต้หลักการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และคณะฯ ได้การวิเคราะห์ถึงข้อมูลพื้นฐานตามภารกิจจากผลการด าเนินงานที่
ผ่านมา โดยวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก กรอบทิศทางการเปลี่ยนแปลง และ
แนวโน้มด้านต่าง ๆ กอปรกับข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ  ตลอดจนการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และตามอ านาจหน้าที่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารงานภายในคณะฯ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ต่อไป 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร|์ 2 

1.2 ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสมรรถนะหลัก 

คณะฯ  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมและสมรรถนะหลัก ดังนี้ 

ค่านิยม(Value) : “S M I L E” 
   S = Social Devotion           การอุทิศเพ่ือสังคม 
   M = Management by fact  การบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง 
   I = Innovation focus         มุ่งเน้นนวัตกรรม 
   L = Life-long learning        เรียนรู้ตลอดชีวิต 
   E = Excellent service for all  การให้บริการที่เป็นเลิศส าหรับทุกคน 
            (ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563)     
วัฒนธรรมองค์กร : “STAR” 

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

สมรรถนะหลักคณะทันตแพทยศาสตร์ (Core Competencies) 
CC1 : การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความช านาญด้านทันตสาธารณสุขเพ่ือให้บริการประชาชน 
     แบบบูรณาการร่วมกับสหสาขาวิชา  
CC2 : การบริการทางทันตกรรมข้ันสูงที่มีการบูรณาการกับสหสาขาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ            
     (interdisciplinary advanced dental care) 
     (ปรับปรุงมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)
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หมายเหตโุครงสร้างการบริหารองค์กร อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 3139/2562 ลว.26 พ.ย.2562 เร่ือง การแบ่งหน่วยงานและหน่วยงานย่อยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 

แผนภาพที่ 1โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 

 

 

1.3 โครงสร้างการบริหารองค์กร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร|์ 4 

ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะทันตแพทยศาสตร ์

 
 คณะทัน ตแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการตามนโยบายการน าทิศทาง ตามกรอบนโยบายการบริหารและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีส่วนรับผิดชอบทั้งท่ีเป็นภารกิจหลักตามกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ปกติ 
(Functional-based approach) ภารกิจตามกรอบนโยบายแนวทางการพัฒนาประเทศเชิงมิติพ้ืนที่ 
(Area-based approach) และภารกิจเชิงกลยุทธ์ตามวาระงานส าคัญของประเทศ ( Agenda-based 
approach) โดยสอดคล้องกับเปูาหมายหลักตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2563 – 2566    โดยคณะฯ ได้ก าหนดแนวนโยบายที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การบริหาร     คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้ 
  2.1 วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์   

          “โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีท่ีสุดส าหรับทุกคน : A Great Dental School for All” 

            (เปูาหมายบรรลุวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. 2567)  

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

  2.2 พันธกิจ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ   
2) สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับนานาชาติเพ่ือรับใช้สังคม   
3) บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม   
4) การบริการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูงภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติเพ่ือรับใช้สังคม  
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2.3 แผนภาพยุทธศาสตร์การบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 การบริหารงานและการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปี ข้างหน้าดังโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ดังแผนภาพ 

แผนภาพที่ 2 แผนทียุ่ทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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แผนภาพที่ 3 แผนผังกลยุทธ์ในแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ตารางท่ี 1 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัววัด เปูาหมายและกรอบการวางแผนระยะสั้นระยะยาวที่ส าคัญ (ผลการทบทวนแผนการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx) 
กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SO, 

CC)และผู้รับผิดชอบ 
ตัววัด 

เป้าหมาย 

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว ตัววัดแผน 
2564 

1. ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 
พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม 
(SC1, SC2, SC7, SA1, SA2 
,SO2,CC1) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากท่ี
ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล 

2. การจัดการศึกษาแบบ 
lifelonglearning  

ผู้รับผิดชอบ:  AA, RA 

1.ผ่านการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ 
AUN QA 

 แผนระยะสั้น 1) แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ เช่น 
โครงการศักยภาพนศ.เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม โครงการ
จิตตปัญญาศึกษา 2) แผนพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st 
century skills เช่น โครงการประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL 
EDUCATION IN THE POST COVID-19 ERA (Webinars) โครงการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์   
แผนระยะยาว1)  แผนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เช่น การ
ปรับเปลี่ยนรายวิชา ชุดวิชาท่ีสามารถเทียบหน่วยกิตได้  
2)แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA 
3)แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีบูรณาการและตรงกับ 
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายท้ังในและต่างประเทศ 

- จ านวนโครงการพัฒนา 21st century 
skill ให้นศ. (7.1ข1-9) 

- จ านวนโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
ในนศ. (7.1ข1-10) 

- ร้อยละอาจารย์ท่ีพัฒนาด้านทันต
แพทยศาสตรศึกษา (7.3ก4-1) 

2. ร้อยละการสอบNL(7.1ก-1) 95 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต (7.1ก-2-3) 

90 

4. รางวัลท่ีศิษย์ปัจจุบันได้รับ
ระดับชาติและนานาชาติ (7.1ก-5) 

5 

5 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายท้ังในและต่างประเทศ 
(7.1ข1-1) 

5 

2.ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและ
นวัตกรรม(SC3, SA2, SA3, SA4) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพเป็นท่ียอมรับระดับชาติ
และนานาชาติ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้รับผิดชอบ:  RA 

7. ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในฐาน 
Scopus Q1, Q2 ต่อจ านวนอาจารย์ 
(7.1ก-7) 

25 แผนระยะสั้น  แผนพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย เช่น โครงการ
สนับสนุนการขอทุนและบริหารจัดการทุนวิจัยภายนอก โครงการส่งเสริมการ
ตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ  
แผนระยะยาว1) แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม  เช่น โครงการนักวิจัยพบปะ
ผู้ประกอบการจากภายนอก โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมทางทันตกรรม2) 
แผนพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติท่ีมีดัชนีผลกระทบ 
เช่น โครงการพี่เล้ียงงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โครงการ Online 
publication camp proof reading manuscript3) แผนพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย เช่น โครงการท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

- ร้อยละอาจารย์ท่ีได้รับทุนวิจัย (7.1ก-
11) 

- จ านวนโครงการพัฒนาด้านวิจัย 
(7.1ข1-13) 8. จ านวนนวัตกรรม(7.1ก-12) 4 

9. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีต่อยอดเชิง
พานิชย์ต่อจ านวนอาจารย์ (7.1ก-14) 

2 

10. จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับ
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกต่อ
จ านวนอาจารย์ (บาท)  
(7.1ก-10) 

35,000 
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SO, 

CC)และผู้รับผิดชอบ 
ตัววัด 

เป้าหมาย 

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว ตัววัดแผน 
2564 

3.ความเป็นเลิศด้านการบริการ
วิชาชีพ(SC4, SC5, SC8, SA1, SA2, 
SA5, SO1, SO2, CC2) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการ

ทางทันตกรรมและแหล่ง ฝึกอบรม
เฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์
และทันตสาธารณสุขในระดับ
นานาชาติ 

2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยพิเศษ 
รวมท้ังชุมชนท่ีก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ: DH, RA 

11. Hospital Accreditation (HA) 
(7.1ก3-1) 

ขั้น2 1) แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม ระยะสั้นเช่น โครงการอบรม
มาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ โครงการปรับปรุงคุณภาพ
ระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล HIS 
, PACSระยะยาว เช่น โครงการจัดท าคู่มือมาตรฐานการบริการการรักษาทางทัน
ตกรรมโครงการพัฒนาเพ่ือประเมินมาตรฐานเฉพาะโรค ( Disease Specific  
Standard)2) แผนสนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพแก่
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยพิเศษ ระยะสั้นเช่นโครงการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วย
ปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
ศิลาระยะยาวโครงการจัดต้ังคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความต้องการ
พิเศษ3) แผนพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ศูนย์เลเซอร์ 
ศูนย์บ าบัดความเจ็บปวดใบหน้าและขากรรไกร ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์
แมกซิโลเฟเชียลฯ 4) แผนพัฒนาการฝึกอบรมดูงานและศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย 
ระยะสั้น เช่น โครงการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชียร่วมกับ  
University of Washington ด้าน Clinical Research Methodology & 
Dental Public Health โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศก าลัง
พัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน ระยะยาว โครงการฝึกอบรมท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

- จ านวนผู้ปุวยใหม่ (7.5ก2-4) 
- จ านวนโครงการบริการวิชาการใน

ชุมชน (7.4ก5-2) 
- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม CE (7.5ก2-7) 

12.จ านวนคลินิกผ่าน Disease 
Specific Standard 

 

13. จ านวน Excellence Centers 
(7.1ก-18) 

5 

14. อัตราการเกิดภาวะแทรก ซ้อน
จากการรักษารุนแรง (รับการรักษา
ในร.พ.หรือเสียชีวิต) 

0 

15. ความพึงพอใจผู้รับบริการ (7.2ก
1-9) 

85 

16. ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียและชุมชนต่อคณะ (7.4ก5-1) 

85 

17. ความพึงพอใจของชุมชนท่ี
ก าหนดต่อการบริการ/ส่งเสริม/
ปูองกัน/รักษาพยาบาล 
(7.2ก1-6) 

85 

18. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการวิชาการ (7.2ก1-7) 

85 

19. จ านวนงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 
(7.1ก-15) 

5 
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SO, 

CC)และผู้รับผิดชอบ 
ตัววัด 

เป้าหมาย 

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว ตัววัดแผน 
2564 

4. พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์
ดิจิทัล(SC6, SC7) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัด
กระบวนการจัดการศึกษาการวิจัย 
การบริการวิชาการ และการ
บริหารงาน 
ผู้รับผิดชอบ: SA 

20. ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อการสืบค้น และบริการ
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ 

70 1) แผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล ระยะสั้นโครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงานส านักงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital signature, การลา
ออนไลน์, การตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์ระยะยาวเช่นโครงการติดตามผล
การด าเนินงานและการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรแบบออนไลน์ โครงการ
พัฒนา Dashboard สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 2) แผนการพัฒนา
สารสนเทศโรงพยาบาล ระยะสั้น โครงการ HIS PACSระยะยาวโครงการพัฒนา
ช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า โครงการพัฒนาระบบนัดล่วงหน้าออนไลน์ 
โครงการพัฒนาการแจ้งระยะเวลารอคิวรับการรักษา 3)แผนพัฒนาระบบการ
รักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลระยะสั้น/ยาวโครงการพัฒนาสู่
การบริการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้ Digital Technology เช่น การท าครอบ
ฟันด้วย CAD/CAM การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมจัดฟันด้วย 
intraoral scanner, 3D scanner, Extra oral 3D camera4) แผนการพัฒนา
ระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
ระยะสั้น/ยาว เช่น โครงการ smart classroom โครงการสนับสนุนกระบวนการ
เรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ โครงการพัฒนา  Application เพื่อสนับสนุนการจัด
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ เช่น ระบบการจองเครื่องมือวิจัย ห้อง
วิจัยออนไลน์ Khon-Kaen University Dental Journal แบบดิจิทัล 

- จ านวนโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- จ านวนระบบงานแบบ Digital 
Workflow 21. ร้อยละของรายวิชาน าระบบ

ดิจิทัลมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
(เช่น สอนออนไลน์, Smart 
Classroom การบริหารจัดการ) 
(7.1ข1-4) 

85 

22. จ านวน application ท่ีใช้ในการ
จัดการศึกษา / การบริการสุขภาพ
ช่องปาก / การบริหารจัดการ (7.1ข
1-21) 

3 

23. จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการบริการ
ทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(7.5ก2-6) 

600 

5. การบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
งานเห็นผล คนเป็นสุข(SC5, SC7) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
1. เป็นองค์กรพร้อมรับการ

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

0.5  1) แผนเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย ระยะสั้น/ยาว เช่น โครงการเพิ่มเครือข่ายกลุ่ม
ผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการสร้างระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล 
โครงการประหยัดพลังงาน 2) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ระยะ
สั้น/ยาว เช่น โครงการ happy workplace โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า

- กรอบงบประมาณในแต่ละพันธกิจ 
(7.5ก1-5) 

- อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (7.5ก25. ก าไรสุทธิจากการให้บริการทาง
ทันตกรรม (ล้านบาท) (7.5ก1-7) 

50 
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
(ความเชื่อมโยงกับ SC, SA, SO, 

CC)และผู้รับผิดชอบ 
ตัววัด 

เป้าหมาย 

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว ตัววัดแผน 
2564 

เปลี่ยนแปลงสามารถพึ่งตนเองได้  
2. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ: AdA 

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

5 บุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 1-10) 

27. ร้อยละความผูกพันของบุคลากร 
(7.3ก3-1, 2) 

85 

6. พัฒนาสู่ความเป็นสากล(SC1, 
SA4, SA5, CC2) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
คณะฯได้รับการยอมรับท้ังในด้าน
วิชาการและวิจัย บุคลากร และ นศ. 
มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบ: RA, AA 

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

6 แผนสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติในการ
พัฒนาวิชาการ การวิจัย และ ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน ระยะสั้น/ยาวเช่น  
- โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ า

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  

- จ านวนงานประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (7.1ก-15) 

- จ านวน International Conference 
จาก MOU (7.1ก-16) 29. ร้อยละ Exchanged students 

(Inbound /outbound) (7.1ค-1) 
15 

30. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
SCOPUS ท่ีเกิดจาก Collaborative 
MOU(7.1ค-3) 

7 

31. จ านวน International 
conferences ท่ีเกิดจาก 
Collaborative MOU(7.1ก-16) 

3 
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2.4 ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (จากการทบทวน กลยุทธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (จากการทบทวน กลยุทธ์ 25 กุมภาพันธ์ 2563) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม 
 

นโยบาย:  เป็นศูนย์การศึกษา (Academic Hub) ด้านทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขแห่งเอเชีย 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  

         1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช่องปากท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล 
 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  พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเช่นการปรับเปลี่ยนรายวิชาชุดวิชาที่สามารถเทียบหน่วยกิตได ้ 
       กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA       
       กลยุทธ์ที่ 1.5  พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีบูรณาการและตรงกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมายทั้งใน
   และต่างประเทศ 
           หมายเหตุ : การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน ระบุเพิ่มเติมในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการองค์กรฯ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  
  

นโยบาย:  เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุข  
(Dental Research Center of Excellence) ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :  
 1. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได ้

กลยุทธ์/มาตรการ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย   เช่น โครงการสนับสนุนการขอทุนและบริหาร
   จัดการทุนวิจัยภายนอก  โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในวารสารนานาชาติ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม  เช่น โครงการนักวิจัยพบปะผู้ประกอบการจากภายนอก โครงการ
   บ่มเพาะนวัตกรรมทางทันตกรรม 

 กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่มีดัชนีผลกระทบ เช่น โครงการพี่เลี้ยง
   งานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โครงการ Online publication camp proof reading 
   manuscript3) แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย เช่น โครงการ
   ท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2.4      พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ  
 
นโยบาย: เป็นศูนย์ทันตกรรมและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ( Excellence Center) ในการบริการและส่งเสริม
ทางทันตสุขภาพ  แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน  
 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
 1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตกรรมและแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านทันตแพทยศาสตร์
และทันตสาธารณสุขในระดับนานาชาติ 

 2. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวยพิเศษ รวมทั้งชุมชนที่ก าหนด  
 
กลยุทธ์/มาตรการ 

 กลยุทธ์ที่ 3.1   ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม เช่น โครงการอบรมมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
   และมาตรฐานวิชาชีพ โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม 
   โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล HIS , PACSระยะยาว เช่น โครงการจัดท าคู่มือมาตรฐานการ
   บริการการรักษาทางทันตกรรมโครงการพัฒนาเพื่อประเมินมาตรฐานเฉพาะโรค ( Disease 
   Specific  Standard) 
 กลยุทธ์ที่ 3.2  สนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพ แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยพิเศษ เช่นโครงการ
   ดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
   เทศบาลเมืองศิลา โครงการจัดตั้งคลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุและผู้ป่วยท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์บ าบัดความเจ็บปวด
   ใบหน้าและขากรรไกร ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ ศูนย์แมกซิโลเฟเชียลฯ  
 กลยุทธ์ที่ 3.4  พัฒนาการฝึกอบรมดูงานและศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย เช่น โครงการฝึกอบรมออนไลน์  
   โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชียร่วมกับ  University of Washington ด้าน Clinical Research 
   Methodology & Dental Public Health โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศ
   ก าลังพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน   โครงการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการ
   พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล  
                              (Digital Dental School Development) 
 
เป้าประสงค์: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
รักษาพยาบาล กระบวนการเรียนรู้ การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงาน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนการจัดการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารงาน 
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กลยุทธ์/มาตรการ 
 กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล เช่น โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานส านักงานแบบ  

   อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital signature, การลาออนไลน์, การตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์ เช่น 
   โครงการติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรแบบออนไลน์ โครงการ  
   พัฒนา Dashboard สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล  เช่น โครงการ HIS PACS โครงการพัฒนาช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้า 

   โครงการพัฒนาระบบนัดล่วงหน้าออนไลน์ โครงการพัฒนาการแจ้งระยะเวลารอคิวรับการรักษา  

  กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โครงการพัฒนาสู่การบริการรักษา

   ทางทันตกรรมโดยใช้ Digital Technology เช่น การท าครอบฟันด้วย CAD/CAM การบันทึกข้อมูล
   ผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมจัดฟันด้วย intraoral scanner, 3D scanner, Extra oral 3D camera 

 กลยุทธ์ที่ 4.4  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 สามารถพ่ึงตนเองได้  และมีความสมดุลระหว่างความเป็นเลิศและความสุข  
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ :   

 1.  เป็นองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถพ่ึงตนเองได้  
 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 ส าหรับอาจารย ์

- สนับสนุนการพัฒนาคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์  
สนับสนุนการผลิตหนังสือและต ารา และสร้างระบบแรงจูงใจ 

- พัฒนาศักยภาพอาจารย์ และจัดระบบการสร้างแรงจูงใจ/ ปัจจัยเกื้อหนุนในการท างานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาสู่
ความเป็นสากล ส่งเสริมการเป็นวิทยากร ศึกษาดูงาน และการท าวิจัยร่วมกับสถาบันในต่างประเทศท่ีมี
ช่ือเสียง 
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กลยุทธ์/มาตรการ ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน 

- ค้นหา มอบหมายงานท่ีตรงกับศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ 

- จัดระบบสวัสดิการ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เพื่อเป็นขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

- การพัฒนากลไกส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากร  

- สนับสนุน และสร้างแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการท างาน ให้ความส าคัญกับการสร้างผู้มีหัวใจ
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  

   -  โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคม  
     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  
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2.5 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ 2564 (ปรับปรุง 25 กุมภาพันธ์ 2563) 
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2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติการปี 2564 
กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(ความ

เชื่อมโยงกับ SC, SA, SO, CC)และ
ผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด ค่า
เป้าหมาย 

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว ตัววัดแผน 

2564   

1. ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนา
บัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม (SC1, SC2, SC7, 
SA1, SA2 ,SO2,CC1) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
3. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน

สุขภาพช่องปากท่ีได้มาตรฐานวิชาชีพระดับ
สากล 

4. การจัดการศึกษาแบบ lifelonglearning  
ผู้รับผิดชอบ:  AA, RA 

1.ผ่านการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA  แผนระยะสั้น1) แผนพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ เช่น โครงการศักยภาพนศ.เพื่อการสอบใบประกอบ
วิชาชีพทางทันตกรรม โครงการจิตตปัญญาศึกษา 2) แผนพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills 
เช่น โครงการประชุมด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา DENTAL 
EDUCATION IN THE POST COVID-19 ERA (Webinars) 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์   
แผนระยะยาว1)  แผนพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต เช่น การปรับเปลี่ยนรายวิชา ชุดวิชาท่ีสามารถเทียบหน่วย
กิตได้2)แผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ 
AUN QA3)แผนพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีบูรณาการ
และตรงกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมายท้ังในและ
ต่างประเทศ 

- จ านวนโครงการพัฒนา 
21st century skill 
ให้นศ. (7.1ข1-9) 

- จ านวนโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษในนศ. 
(7.1ข1-10) 

- ร้อยละอาจารย์ท่ีพัฒนา
ด้านทันตแพทยศาสตร
ศึกษา (7.3ก4-1) 

2. ร้อยละการสอบNL(7.1ก-1) 95 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (7.1ก-2-3) 90 

4. รางวัลท่ีศิษย์ปัจจุบันได้รับระดับชาติและ
นานาชาติ (7.1ก-5) 

5 

5 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายท้ังในและ
ต่างประเทศ (7.1ข1-1) 

5 

2.ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
(SC3, SA2, SA3, SA4) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
2. ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ

เป็นท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ และ

7. ร้อยละผลงานตีพิมพ์ในฐาน Scopus Q1, Q2 
ต่อจ านวนอาจารย์ (7.1ก-7) 

25 แผนระยะสั้น  แผนพัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการ
วิจัย เช่น โครงการสนับสนุนการขอทุนและบริหารจัดการทุน
วิจัยภายนอก  โครงการส่งเสริมการตีพิมพ์บทความในวารสาร
นานาชาติ 
แผนระยะยาว1) แผนส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม  เช่น โครงการ

- ร้อยละอาจารย์ท่ีได้รับ
ทุนวิจัย (7.1ก-11) 

- จ านวนโครงการพัฒนา
ด้านวิจัย (7.1ข1-13) 

8. จ านวนนวัตกรรม(7.1ก-12) 4 

9. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีต่อยอดเชิงพานิชย์ต่อจ านวน
อาจารย์ (7.1ก-14) 

2 
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(ความ
เชื่อมโยงกับ SC, SA, SO, CC)และ

ผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด ค่า
เป้าหมาย 

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว ตัววัดแผน 

2564   

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
ผู้รับผิดชอบ:  RA 

10. จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกต่อจ านวนอาจารย์ (บาท) (7.1ก-10) 

35,000 นักวิจัยพบปะผู้ประกอบการจากภายนอก โครงการบ่มเพาะ
นวัตกรรมทางทันตกรรม2) แผนพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติท่ีมีดัชนีผลกระทบ เช่น โครงการพี่
เลี้ยงงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ โครงการ Online 
publication camp proof reading manuscript3) 
แผนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย 
เช่น โครงการท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ 

3.ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ(SC4, 
SC5, SC8, SA1, SA2, SA5, SO1, SO2, CC2) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
3. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการให้บริการทางทันตก

รรมและแหล่ง ฝึกอบรมเฉพาะทางด้านทันต
แพทยศาสตร์และทันตสาธารณสุขในระดับ
นานาชาติ 

4. ส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
และผู้ปุวยพิเศษ รวมท้ังชุมชนท่ีก าหนด 

ผู้รับผิดชอบ: DH, RA 

11. Hospital Accreditation (HA) (7.1ก3-1) ขั้น2 1) แผนยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม ระยะสั้นเช่น 
โครงการอบรมมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐาน
วิชาชีพ โครงการปรับปรุงคุณภาพระบบระบายอากาศ
โรงพยาบาลทันตกรรม โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล HIS , 
PACSระยะยาว เช่น โครงการจัดท าคู่มือมาตรฐานการบริการ
การรักษาทางทันตกรรมโครงการพัฒนาเพ่ือประเมินมาตรฐาน
เฉพาะโรค (Disease Specific  Standard)2) แผนสนับสนุน
การบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ปุวย
พิเศษ ระยะสั้น เช่นโครงการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยปาก
แหว่งเพดานโหว่ โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองศิลา ระยะยาว โครงการจัดต้ังคลินิกทันตกรรม
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ 3) แผนพัฒนาศูนย์

- จ านวนผู้ปุวยใหม่ 
(7.5ก2-4) 

- จ านวนโครงการบริการ
วิชาการในชุมชน (7.4ก
5-2) 

- จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
CE (7.5ก2-7) 

12.จ านวนคลินิกผ่าน Disease Specific Standard  

13. จ านวน Excellence Centers (7.1ก-18) 5 

14. อัตราการเกิดภาวะแทรก ซ้อนจากการรักษา
รุนแรง (รับการรักษาในร.พ.หรือเสียชีวิต) 

0 

15. ความพึงพอใจผู้รับบริการ (7.2ก1-9) 85 

16. ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน
ต่อคณะ (7.4ก5-1) 

85 

17. ความพึงพอใจของชุมชนท่ีก าหนดต่อการ
บริการ/ส่งเสริม/ปูองกัน/รักษาพยาบาล (7.2ก1-6) 

85 

18. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ 
(7.2ก1-7) 

85 
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(ความ
เชื่อมโยงกับ SC, SA, SO, CC)และ

ผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด ค่า
เป้าหมาย 

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว ตัววัดแผน 

2564   

19. จ านวนงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ (7.1ก-15) 

5 ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม เช่น ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์
บ าบัดความเจ็บปวดใบหน้าและขากรรไกร ศูนย์ปากแหว่ง
เพดานโหว่ ศูนย์แมกซิโลเฟเชียลฯ  4) แผนพัฒนาการฝึกอบรมดู
งานและศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย ระยะสั้น เช่น โครงการ
ฝึกอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมแห่งเอเชียร่วมกับ  
University of Washington ด้าน Clinical Research 
Methodology & Dental Public Health โครงการความ
ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงและประชาคมอาเซียน ระยะยาว โครงการฝึกอบรมท่ี
สอดคล้องกับการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

4. พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล
(SC6, SC7) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดกระบวนการ
จัดการศึกษาการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การบริหารงาน 
ผู้รับผิดชอบ: SA 

20. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการ
สืบค้น และบริการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ 

70 1) แผนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล ระยะสั้น
โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานส านักงานแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital signature, การลาออนไลน์ , การ
ตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน์ระยะยาว เช่นโครงการติดตาม
ผลการด าเนินงานและการประเมินการปฏิบัติงานบุคลากรแบบ
ออนไลน์ โครงการพัฒนา Dashboard สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 2) แผนการพัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล 
ระยะสั้น โครงการ HIS PACSระยะยาวโครงการพัฒนาช่องทาง
รับฟังเสียงของลูกค้า โครงการพัฒนาระบบนัดล่วงหน้าออนไลน์ 
โครงการพัฒนาการแจ้งระยะเวลารอคิวรับการรักษา 3)
แผนพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วย

- จ านวนโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ 

- จ านวนระบบงานแบบ 
Digital Workflow 

21. ร้อยละของรายวิชาน าระบบดิจิทัลมาสนับสนุน
การเรียนการสอน (เช่น สอนออนไลน์, Smart 
Classroom การบริหารจัดการ) (7.1ข1-4) 

85 

22. จ านวน application ท่ีใช้ในการจัดการศึกษา / 
การบริการสุขภาพช่องปาก / การบริหารจัดการ 
(7.1ข1-21) 

3 
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(ความ
เชื่อมโยงกับ SC, SA, SO, CC)และ

ผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด ค่า
เป้าหมาย 

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว ตัววัดแผน 

2564   

23. จ านวนผู้ปุวยที่ได้รับการบริการทางทันตกรรม
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (7.5ก2-6) 
 

600 เทคโนโลยีดิจิทัลระยะสั้น/ยาวโครงการพัฒนาสู่การบริการรักษา
ทางทันตกรรมโดยใช้ Digital Technology เช่น การท าครอบ
ฟันด้วย CAD/CAM การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมจัด
ฟันด้วย intraoral scanner, 3D scanner, Extra oral 3D 
camera4) แผนการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัด
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ระยะสั้น/ยาว  เช่น 
โครงการ smart classroom โครงการสนับสนุนกระบวนการ
เรียนการสอนออนไลน์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัด
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โครงการพัฒนา  
Application เพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ เช่น ระบบการจองเครื่องมือวิจัย ห้องวิจัย
ออนไลน์ Khon-Kaen University Dental Journal แบบ
ดิจิทัล 

5. การบริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล 
คนเป็นสุข(SC5, SC7) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
3. เป็นองค์กรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสามารถ

พึ่งตนเองได้  
4. บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ: AdA 

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

0.5  1) แผนเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย ระยะสั้น/ยาว  เช่น โครงการ
เพิ่มเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล โครงการสร้าง
ระบบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล โครงการประหยัดพลังงาน 
2) แผนสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ระยะสั้น/ยาว
เช่น โครงการ happy workplace โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าบุคลากร โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

- กรอบงบประมาณในแต่
ละพันธกิจ (7.5ก1-5) 

- อัตราการเบิกจ่าย
งบประมาณ (7.5ก1-
10) 

25. ก าไรสุทธิจากการให้บริการทางทันตกรรม (ล้าน
บาท) (7.5ก1-7) 

50 

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

5 

27. ร้อยละความผูกพันของบุคลากร (7.3ก3-1, 2) 85 
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กลยุทธ/ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์(ความ
เชื่อมโยงกับ SC, SA, SO, CC)และ

ผู้รับผิดชอบ 

ตัววัด ค่า
เป้าหมาย 

กรอบการวางแผนระยะสั้น/ระยะยาว ตัววัดแผน 

2564   

6. พัฒนาสู่ความเป็นสากล(SC1, SA4, SA5, 
CC2) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
คณะฯได้รับการยอมรับท้ังในด้านวิชาการและ
วิจัย บุคลากร และ นศ. มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ 
ผู้รับผิดชอบ: RA, AA 

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

6 แผนสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน
นานาชาติในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และ ถ่ายทอด
เทคโนโลยีระหว่างกัน ระยะสั้น/ยาวเช่น  
- โครงการความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศก าลังพัฒนา

ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน  
- 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  

- โครงการพัฒนาความร่วมมือการวิจัยกับต่างประเทศในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- จ านวนงานประชุม
วิชาการระดับ
นานาชาติ (7.1ก-15) 

- จ านวน International 
Conference จาก 
MOU (7.1ก-16) 

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

15 

30. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS ท่ี
เกิดจาก Collaborative MOU(7.1ค-3) 

7 

31. จ านวน International conferences ท่ีเกิด
จาก Collaborative MOU(7.1ก-16) 

3 
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2.7 สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เลือกเฉพาะโครงการส าคัญ/ โดดเด่น) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม 

 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้องมข. 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

กลยุทธ์ที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ นศ.เพื่อการสอบใบประกอบ
วิชาชีพทางทันตกรรม 

ร้อยละของ นศ.
สอบผ่าน NL 

95% 

 100,000  100,000 ฝุายการศึกษา งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน
คณะฯ 
เรียนการสอน

คณะฯ 

ส.1 
 

ย.1 
มข. 

1.1/ 
1.4 

2 โครงการฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชนภาคสนาม  ผู้เข้าร่วม 
80% 

 17,000 
 

 17,000 สาขาวิชา ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

3 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สังคม ผู้เข้าร่วม 
80% 

 25,000 
 

 25,000 สาขาวิชา ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

4 โครงการส่งเสริม 21st century skill  
ส าหรับนักศึกษา 

ผู้เข้าร่วม 
80% 

 50,000  50,000 ฝุายการศึกษา ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

5 โครงการส่งเสริมทักษะทางสังคม Soft skills  
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ผู้เข้าร่วม 
80% 

 15,000  15,000 ฝุายการศึกษา  ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน และการสัมมนา
สาขาวิชาเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน(31,32, 

61,64,73, E27) (กลุ่มโครงการ:ส่งเสริมทันตกรรมปูองกัน + 
สัมมนาบุคลากร ชีวะฯ/เด็ก+สนับสนุนฯ คลินิก ท.เด็ก+ปรับ
มาตรฐานฯการตรวจในคลินิก ปริทันต์+สนับสนุนผู้สูงอายุ) 

มีการ
ด าเนินการ 

 862,100  862,100 สาขาวิชา งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร|์ 22 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้องมข. 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

7 
 

 โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (กลุ่มโครงการใน
คณะ) 
(กลุ่มโครงการ : กิจกรรมรับน้องใหม่ ราตรีน้องใหม่ งาน 
byenior dent +ตักบาตรฯ พัฒนาหอพัก + พระราชทาน
ปริญญาบัตร  
พิธีมุทิตาสถาบันและงานรับใบประกอบวิชาชีพฯ+ทบทวน
ความรู้ฯ  

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

มีการ
ด าเนินการ 

 345,000  345,000 ฝุายการศึกษา งบรายได้คณะ 
แผนงานจัดการ
เรียนการสอน  
คณะฯงบเงิน
อุดหนุนทั่วไป -
อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน                                                                                                                                                                                                             

ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills         
8 โครงการสัมมนาคณาจารย์ประจ าปี มีการ

ด าเนินการ 
 300,000  300,000 ฝุายการศึกษา งบรายได้คณะ

แผนงานจัดการ 

ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

9 โครงการอบรมที่ปรึกษาด้านจิตวิทยา มีการ
ด าเนินการ 

 10,000  10,000 ฝุายการศึกษา  ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

10 โครงการส่งเสริม 21st century skill ส าหรับอาจารย์ 
(ส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการ + สนับสนุนการ
จัดการเรียนฯ) 

มีการ
ด าเนินการ 

 50,000  50,000 ฝุายการศึกษา 

 

ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

11 โครงการสนับสนุนการจัดพิมพ์ต ารา/หนังสือ มีการ
ด าเนินการ 

 160,000  160,000 ฝุายการศึกษา ค่าใช้จ่ายอุดหนุน ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 

กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต       
12 โครงการจัดอบรมระยะสั้น (CE) มีการ  100,000  100,000 ฝุายวิจัย งบรายได้คณะ ส.1 ย.1 1.3 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร|์ 23 

กลยุทธ์/ 
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้องมข. 

แผ่นดิน รายได้ อื่น ๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ์ 
มข. 

ด าเนินการ แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน
คณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

มข. 

กลยุทธ์ที่ 1.4 พัฒนาหลักสูตรเพ่ือการรองรับมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA          
13 โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ ์ หลักสูตรผ่าน

การประเมิน 
 50,000  50,000 ฝุายการศึกษา/

ฝุายวิจัย/ฝุาย
ยุทธศาสตร ์

งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน
คณะฯ 
งบเงินอุดหนุน 

ส.1 ย.1 
มข. 

1.2 

กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีบูรณาการและตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายท้ังในและต่างประเทศ 

        
 

14 โครงการอบรมระยะสั้น 4 เดือน มีการ
ด าเนินการ 

 6,600,000  6,600,000 ฝุายการศึกษา ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.1 
มข. 

1.3 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 

 
กลยุทธ์/  

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้องมข. 

มาตรการ แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย 

15 โครงการส่งเสริมการวิจัยและเสวนางานวิจัย 
(กลุ่มโครงการ : การเสวนาวิจัย+อบรมการใช้เครื่องมือวิจัย 
และความปลอดภัยฯ+สัมมนาห้องปฏิบัติการวิจัยฯ+เพาะต้นกล้า 
พัฒนานศ.ฯ วิจัย+สัมมนาฝุายวิจัยฯ+วันวิจัย+การเสวนา 

โครงร่างงานวิจัย) (E1,E2,E5,E8,E23,E25,E26) 

มีการ
ด าเนินการ 

 166,500  166,500 

ฝุายวิจัยฯ 

งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 

16 โครงการ Research Fantasia Season XII มีการ
ด าเนินการ 

 50,000  50,000 ส.1 ย.2 
มข. 

2.2 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดเพื่อตอบสนองปัญหา ทันตสุขภาพของประชาชน          

17 โครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการ 
นวัตกรรม และวิจัยระดับนานาชาติในเขตทวีปเอเชีย 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 

(กลุ่มโครงการ : ร่วมมือวิจัย+การประชุม (CE) 

มีการ
ด าเนินการ 

 120,000  120,000 ฝุายวิจัยฯ งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน
คณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่มีดัชนีผลกระทบ (impact factor)  

18 โครงการสนับสนุนการน าเสนอบทความทางวิชาการ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

  100,000  100,000  งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 
เรียนการสอน

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 
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กลยุทธ์/  
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้องมข. 

มาตรการ แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ ์
มข. 

คณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

16 โครงการพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาต ิ มีการ
ด าเนินการ 

 กองทุน 
1% มข. 

 กองทุน 
1% มข. 

ฝุายวิจัยฯ งบรายได้คณะ
แผนงานจัดการ 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 

17 โครงการ Online publication camp proof reading 

manuscript (พัฒนาเว็บ) 
มีการ

ด าเนินการ 

 งบจ้าง
เหมา 

 งบจ้าง
เหมา 

ฝุายวิจัยฯ เรียนการสอน
คณะฯ 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 

กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย 

18 โครงการท าวิจัยร่วมกับต่างประเทศ มีการ
ด าเนินการ 

 กองทุน
วิจัย/ทุน

วิจัย 

 กองทุน
วิจัย/ทุน

วิจัย 

ฝุายวิจัยฯ งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.2
มข. 

2.2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ 

 

กลยุทธ์/  
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้อง มข. 

มาตรการ แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 3.1 ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม 
19 โครงการพัฒนาบุคลากร รพ.ทันตกรรม  จัดกิจกรรม

ทุกเดือน 
 100,000  

 
 100,000 

 
รพ.ทันตกรรม 

งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.3 

20 โครงการพัฒนาคุณภาพ รพ.ทันตกรรม (HA) ผ่าน HA  
ขั้น 2 

 400,000 
 

 400,000 
 รพ.ทันตกรรม 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.3 

กลยุทธ์ที่ 3.2 สนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพ แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยพิเศษ 

21 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีการ
ด าเนินการ 

 12,000  12,000 สาขาวิชา/รพ.
ทันตกรรม 

งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

22 โครงการทันตกรรมโรงเรียน มีการ
ด าเนินการ 

 12,000  12,000 สาขาวิชา/รพ.
ทันตกรรม 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

23 โครงการทันตสุขศึกษาเพื่อน้อง มีการ
ด าเนินการ 

 4,800  4,800 สาขาวิชา/รพ.
ทันตกรรม 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

23 โครงการยิ้มสดใส ฟันไม่ผ ุ มีการ  25,000  25,000 สาขาวิชา/รพ. ส.1 ย.4 4.2 
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กลยุทธ์/  
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้อง มข. 

มาตรการ แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ ์
มข. 

ด าเนินการ ทันตกรรม มข. 

กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม       รพ.ทันตกรรม 

24 โครงการอบรมระยะสั้น (CE) /เสวนาวิชาการ/ 
บรรยายเชิงปฏิบัติการ (22,84,92,E29) (กลุ่มโครงการ : 

ประชุมวิชาการ/อบรมระยะสั้นทันตกรรมผู้สูงอายุ (เวชศาสตร์ช่อง

ปาก) (ทันตกรรมประดิษฐ์) /สัมมนาวิชาการศัลย์ฯ/CE) 

มีการ
ด าเนินการ 

 906,000  906,000 ฝุายวิจัย/
สาขาวิชา 

งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน 

ส.1 ย.4 
มข. 

4.2 

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

(HA)+) 

มีการ
ด าเนินการ 

 310,000  310,000 รพ.ทันตกรรม ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.2 ย.4 
มข. 

4.2 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล      

 
กลยุทธ์/  

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้อง มข. 

มาตรการ แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล          
26 โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานส านักงานแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Digital signature, การลา
ออนไลน,์ การตรวจสอบสถานะการเงินออนไลน ์การ
เดินทางไปราชการออนไลน ์

มีการ
ด าเนินการ 

 35,000  35,000 ฝุายบริหาร/ 
ฝุายยุทธศาสตร ์

งบรายได้คณะ 
 

ส.2 ย.8 
มข. 

8.4 

27 โครงการติดตามผลการด าเนินงานและการประเมิน
การปฏิบัติงานบุคลากรแบบออนไลน์ 

มีการ
ด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบ  ไม่ใช้งบ ฝุายบริหาร/ 
ฝุายยุทธศาสตร ์

ใช้ระบบร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

ส.2 ย.8 
มข. 

8.4 

28 โครงการพัฒนา Dashboard สารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

มีการ
ด าเนินการ 

 75,000  75,000 ฝุายบริหาร/ 
ฝุายยุทธศาสตร ์

งบรายได้คณะ 
 

ส.2 ย.8 
มข. 

8.4 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล       

30 โครงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
รักษาพยาบาล ( HIS PACS) 

มีการ
ด าเนินการ 

16,800,000   16,800,000 รพ.ทันตกรรม/
ฝุายบริหาร/ 

ฝุายยุทธศาสตร ์

งบสนับสนุนจากรัฐ ส.2 ย.8 
มข. 

8.4 

31 โครงการพัฒนาช่องทางรับฟังเสียงของลูกค้าและการ
พัฒนาระบบนัดล่วงหน้าออนไลน์ โครงการพัฒนาการ
แจ้งระยะเวลารอคิวรับการรักษา 

มีการ
ด าเนินการ 

 35,000  35,000 รพ.ทันตกรรม/
ฝุายบริหาร 

งบประมาณ
รายได ้

ส.2 ย.8 
มข. 

8.4 
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กลยุทธ์/  
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้อง มข. 

มาตรการ แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

32 โครงการพัฒนาสู่การบริการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้ 
Digital Technology 

มีการ
ด าเนินการ 

4,500,000   4,500,000 รพ.ทันตกรรม งบอุดหนุนจากรัฐ 
 

ส.2 ย.8 
มข. 

8.2 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการจัดเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ       
33 โครงการ smart classroom สนับสนุนกระบวนการ

เรียนการสอนออนไลน์พัฒนาระบบสารสนเทศการจัด
เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ โครงการ
พัฒนา Application เพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ เช่น ระบบการจองเครื่องมือ
วิจัย ห้องวิจัย ออนไลน์ Khon-Kaen University Dental 
Journal แบบดิจิทัล 

มีการ
ด าเนินการ 

 50,000  50,000 ฝุายการศึกษา/
ฝุายวิจัย/ 

ฝุายยุทธศาสตร์ 

งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 
สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

 

ส.2 ย.8 
มข. 

8.4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การบริหารจัดการองค์กร เพื่องานเห็นผล คนเป็นสุข (Management Excellence, Healthy and Happy Organization) 
 

กลยุทธ์/  
มาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 

โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้อง มข. 

แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 5.1 เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
34 โครงการรณรงค์ส่งเสริมมาตรการประหยัด 

และอนุรักษ์พลังงาน  การจ้างเหมาบริการเพื่อลด
ต้นทุนด้านบุคลากร  

มีการ
ด าเนินการ 

 10,000  10,000 ฝุายบริหาร งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 

ส.2 ย.7 
มข. 

7.7 

35 โครงการเพิ่มเครือข่ายกลุ่มผู้มีสิทธิการรักษาพยาบาล 
และสร้างระบบการจัดเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล 

มีการ
ด าเนินการ 

 งบ มข.  งบ มข. คณะร่วมกับ 
มข. 

สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน 

ส.2 ย.5 
มข. 

5.3 

กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร         
36 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการด าเนินงาน 

(สัมมนาบุคลากร/การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี) 
B5,C1 

มีการ
ด าเนินการ 

 530,000  530,000 ฝุายบริหาร 
ฝุายยุทธศาสตร์ 

งบรายได้คณะ
แผนงาน 
จัดการเรียนการ 

ส.2 ย.5
มข. 

5.1 

37 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์(พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร) 

มีการ
ด าเนินการ 

 60,000  60,000 ฝุายบริหาร  ส.2 ย.6
มข. 

6.4 

38 โครงการสร้างสุข (Happy workplace) มีการ
ด าเนินการ 

 100,000  100,000 ฝุายบริหาร  ส.2 ย.6
มข. 

6.1 

39 โครงการจัดการความรู้และน าเสนอผลงานและ
นวัตกรรม  

มีการ
ด าเนินการ 

 50,000  50,000 ฝุายยุทธศาสตร์ สอนคณะฯ 
งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป -อุดหนุน 
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 

ส.2 ย.6
มข. 

6.4 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาสู่ความเป็นสากล (Internationalization) 

 

กลยุทธ์/  
โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ (บาท) 
ผู้รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร ์

แหล่งงบประมาณ 
/แผนงาน 

/งบรายจ่าย 

ความสอดคล้อง มข. 

มาตรการ แผ่นดิน รายได้ อื่นๆ รวม 
เสา 
หลัก 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

กลยุทธ ์
มข. 

กลยุทธ์ที่ 6.1 สร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน นานาชาติในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย  และถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างกัน 
50 โครงการความร่วมมือร่วมกันระหว่างสถาบัน 

ทั้งด้านความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านวิชาการ 
(กลุ่มโครงการ เปิดโลกทัศน์สู่ความเป็นสากล,สนับสนุนทุน
นักศึกษา เตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยน A22, B22 E12 E14 
E15 ) 

มีการ
ด าเนินการ 

 840,000  840,000 ฝุายวิจัยฯ  ส.2 ย.9 
มข. 

9.1 
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2.8 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2564 (จ าแนกตามประเภทงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์)(งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี) 

งบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 2564* ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาบัณฑิตให้พร้อมรับใช้สังคม 
รวมงบประมาณ 35,674,380 14.00 

งบประมาณแผ่นดิน 1,785,000 0.70 

งบประมาณรายได ้ 33,889,380 13.30 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 

รวมงบประมาณ 2,127,825 0.84 
งบประมาณแผ่นดิน 63,000 0.02 

งบประมาณรายได ้ 2,064,825 0.81 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ 
รวมงบประมาณ 51,009,525 20.02 
งบประมาณแผ่นดิน 1,908,900 0.75 
งบประมาณรายได ้ 49,100,625 19.27 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล  

รวมงบประมาณ 17,118,150 6.72 
งบประมาณแผ่นดิน 16,800,000 6.59 
งบประมาณรายได ้ 318,150 0.12 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กร เพ่ืองานเห็นผล คนเป็นสุข  

รวมงบประมาณ 139,083,210 54.60 
งบประมาณแผ่นดิน 42,845,880 16.82 

งบประมาณรายได ้ 96,237,330 37.78 

ยุทธศาสตร์ที6่ พัฒนาสู่ความเป็นสากล  
รวมงบประมาณ 9,727,200 3.82 
งบประมาณแผ่นดิน 8,400,000 3.30 
งบประมาณรายได ้ 1,327,200 0.52 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 254,740,290 100 
รวมงบประมาณแผ่นดิน* 71,802,780 28.19 

รวมงบประมาณรายได้* 182,937,510 71.81 

* ประมาณการในอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 5 ต่อป(ีตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์) 
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ส่วนที่ 3 

การก ากับติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

เป็นแผนที่ใช้เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 

เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมายหลักของคณะทันตแพทยศาสตร์ คือ โรงเรียนทันตแพทย์ที่ดีท่ีสุด

ส าหรับทุกคน  

 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 

6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 20 กลยุทธ์ 50 โครงการ โดยการถ่ายทอดเปูาประสงค์และตัวชี้วัดให้มีความสอดคล้อง 

เชื่อมโยง และเป็นไปในทิศททางเดียวกันจากระดับคณะสู่ระดับสาขาวิชา/แขนงวิชา/หน่วยงาน ซึ่งจะได้จัด

ประชุมเพ่ือชี้แจง ถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติให้รับทราบทั่วทั้งคณะ รวมทั้งด าเนินการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่ส าคัญตามหลักการของ OKR : Objectives 

and Key Results ซึ่งพิจารณาตามภารกิจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 และเพ่ือให้เกิดการก ากับติดตาม การน าแผนไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนนั้น คณะทันต-

แพทยศาสตร์ได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ และจะมี

กระบวนการให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจ าคณะทั้งการก ากับติดตามผ่านตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดระดับโครงการ รวมถึงการประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการและผลสัมฤทธิ์ของการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจะแบ่งช่วงระยะเวลาในการติดตาม

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

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ติดตามผลการด าเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละครั้ง มี

Dashboard สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร  เพื่อให้ผู้บริหารได้มีระบบในการติดตามข้อมูล ความคืบหน้า

ของการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน

ของโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ตารางแสดงรายละเอียดการก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ที่ การติดตาม/ประเมินผล ระยะเวลา

การ

รายงาน 

หน่วยงานที่ต้อง

รายงานผลการ

ด าเนินงาน 

วิธีการ หน่วยงานก ากับ

ติดตาม 

1 การติดตามการใช้จ่าย

งบประมาณ 

ทุกเดือน ทุกหน่วยงาน ติดตามการขอ

อนุมัติเงินประจ า

งวดและการใช้จ่าย/

รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ 

-  หน่วยการเงินและ

บัญชี 

-  หน่วยแผนและ

สารสนเทศ 

2 การติดตามการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ/ข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ(OKRs) 

-ผลงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

- ผลงานตามโครงการ/กิจกรรม 

- ผลงานตามตัวชี้วัดข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ (OKRs) 

- ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข

ปัญหา 

ทุกไตร

มาส 

ทุกหน่วยงาน ติดตามผลการ

ด าเนินงานในระบบ 

สารสนเทศ   และ

แบบการรายงาน

ข้อตกลงการปฏิบัติ

ราชการและ

Dashboard 

สารสนเทศเพ่ือการ

ตัดสินใจของ

ผู้บริหาร 

 

-  งานยุทธศาสตร์ 
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กระบวนการติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 9  กระบวนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร ์

คณบดี 

 รายงานผลการใช้

จ่ายงบประมาณ 

 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ 

 รายงานตามมาตรการก ากับดูแล

องค์การที่ดี 

 รายงานผลตามแผนการบริหาร

ความเสี่ยง 

 รายงานประจ าป ี

 สถิติ/สารสนเทศ 

หน่วยแผนและสารสนเทศ 

สรุปผล/วิเคราะห์/ประเมินผล และจัดท ารายงาน 

หน่วยประกันคุณภาพ 

สรุปผล/วิเคราะห์/ประเมินผล 

รายงานผลการใช้จ่าย

งบประมาณ 

รายงานผลการ

ด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ 

รายงานผลตาม

ข้อตกลง/ค ารับรองการ

ปฏิบัติราชการ(OKRs) 

สาขาวิชา งาน หน่วย 

(รับผิดชอบผลผลิต ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของคณะ) 
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ภาคผนวก 
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ก. ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563-2566 
 

เสาหลัก/ 
ยุทธศาสตร์ มข. 

กลยุทธ์ มข. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2563-2566 

เสาหลักที่ 1. ด้าน People : ด าเนินการให้ ประชาคม หรือผู้มีส่วนได้เสียของมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1:  ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 21st century skills  
กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองมาตรฐานด้วยเกณฑ์ AUN QA       
กลยุทธ์ที่ 1.5  พัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีบูรณาการและตรงกับ 
                        ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายทั้งในและต่างประเทศ 
 

 กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใหม่ 
(Flipped classroom) เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Experiential 
learning) 

 กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างหลักสูตรใหม่ตามความต้องการของสังคมและมีหลักสูตร
ส าหรับประชาชนทุกอาย ุ

 กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในอนาคต 
 กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สามารถสร้างผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการท างานวิจัย  ยุทธศาสตร์ที่ 2:   ความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 2.1  พัฒนาศักยภาพและสร้างแรงจูงใจด้านการวิจัย   
กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม   
กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติที่มีดัชน ี           
                        ผลกระทบ manuscript 
กลยุทธ์ที่ 2.4       พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการวิจัย  

 กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มจ านวนนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ท างานวิจัยเป็นทีมและ

ท างานต่อเนื่อง (Research programs)เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มี
ผลกระทบ (Impact) สูงได้ 

 กลยุทธ์ที่ 3 : ผลักดันงานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่หรือนวัตกรรมในเชิง
พาณิชย์ (Innovation and Commercialized Research) 

 กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(Partnership in Business Solutions) 
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เสาหลัก/ 
ยุทธศาสตร์ มข. 

กลยุทธ์ มข. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2563-2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ที่ 5:  บริหารจัดการองค์กร เพ่ืองานเห็นผล คนเป็นสุข  
 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้อต่อการสร้างผลงาน กลยุทธ์ที่ 5.1  เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 

กลยุทธ์ที่ 5.2  สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร    กลยุทธ์ที่ 2 : ยกระดับขีดความสามารถในการท างานของบุคลากร 
 กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างระบบการจ้างงานท่ีหลากหลายและยืดหยุ่น (Flexible 

Employment system) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3: ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ส่งเสริมการบริการวิชาการที่มีอยู่เดิม กลยุทธ์ที่ 3.1   ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม  

กลยุทธ์ที่ 3.2  สนับสนุนการบริการและสร้างเสริมทันตสุขภาพแก่ผู้ด้อยโอกาส และ 
                        ผู้ปุวยพิเศษ  
กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3.4  พัฒนาการฝึกอบรมดูงานและศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย  
 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมโครงการบริการวิชาการใหม่เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาของสังคม (Center of Social Wisdom) 

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

เสาหลักที่ 2. ด้าน Ecological : ด าเนินการให้ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการองค์กร  ยุทธศาสตร์ที่ 5:  บริหารจัดการองค์กร เพ่ืองานเห็นผล คนเป็นสุข  
 กลยุทธ์ที่ 1 : ทบทวนระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานเพื่อการขับเคลื่อนกล

ยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 5.1  เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
กลยุทธ์ที่ 5.2  สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร   

 กลยุทธ์ที่ 2 : กระจายอ านาจบริหารจัดการ (Centralized policy, 
Decentralized operation) 

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



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร|์ 39 

เสาหลัก/ 
ยุทธศาสตร์ มข. 

กลยุทธ์ มข. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2563-2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นที่น่าท างาน ยุทธศาสตร์ที่ 5:  บริหารจัดการองค์กร เพ่ืองานเห็นผล คนเป็นสุข  
 กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีพร้อมส าหรับการท างาน (Good 

Workplace)   ของบุคลากรทุกกลุ่ม 
กลยุทธ์ที่ 5.1  เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
กลยุทธ์ที่ 5.2  สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร   

 กลยุทธ์ที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
 กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างความผูกพันกับบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการความรู้และการเรียนรู้ขององค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นที่น่าอยู่ ยุทธศาสตร์ที่ 5:  บริหารจัดการองค์กร เพ่ืองานเห็นผล คนเป็นสุข  

 กลยุทธ์ที่ 1 : สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วยนโยบาย 5G (Green campus 
initiative) 

กลยุทธ์ที่ 5.1  เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย 
กลยุทธ์ที่ 5.2  สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร   

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างความหลากหลายด้านพฤกษศาสตร์ และสิ่งมีชีวิต ร่วมกับการ
ฟื้นฟูสภาพปุา และพื้นที่เสื่อมโทรม (Biodiversity & forest restoration) 
กลยุทธ์ที่ 3 : การสร้างสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย (Aesthetic zone) 
กลยุทธ์ที่ 4 : การจัดการอาคารสถานท่ีและบ้านพักท่ีเสื่อมโทรม (Residential 
renovation) 

กลยุทธ์ที่ 5 : จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ โดยน าระบบ
เทคโนโลยีแห่งอนาคตมาใช้ (Smart security) 
กลยุทธ์ที่ 6 : จัดระบบจราจรใหม่ให้มีการ Zoning โดยพยายามแยกถนนเพ่ือการ
สัญจรหลักออกจากถนนแขนงย่อยเพื่อเข้าถึงพื้นที่การศึกษา พ้ืนท่ีการบริการ 
กลยุทธ์ที่ 7 : เน้นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 8 : สร้างเสถียรภาพระบบสาธารณูปโภค 
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เสาหลัก/ 
ยุทธศาสตร์ มข. 

กลยุทธ์ มข. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2563-2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4:  พัฒนาสู่คณะทันตแพทยศาสตร์ดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาและวิจัยเชิงลึกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 4.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาสารสนเทศโรงพยาบาล   
กลยุทธ์ที่ 4.3  พัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ 4.4  พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการจัดเรียนการสอน การวิจัย การ 
                        บริการวิชาการ   

 กลยุทธ์ที่ 2 : การบ่มเพาะภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางดิจิทัล 
 กลยุทธ์ที่ 3 : การประสานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล 

 กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาระบบการท างานและการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 6:  พัฒนาสู่ความเป็นสากล 
  กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศเพื่อ

ยกระดับด้านกล การศึกษา วิจัย และบริการ (International networking) 
กลยุทธ์ที่ 6.1  สร้างความสัมพันธ์ และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบัน  
                       นานาชาติในการพัฒนาวิชาการ การวิจัย  และถ่ายทอด 
                       เทคโนโลยีระหว่างกัน กลยุทธ์ที่ 2 : การด าเนินการเพื่อการจัดอันดับ World University Ranking ที่

สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการร่วมสร้าง
นวัตกรรม 

กลยุทธ์ที่ 4 : สร้างความเป็นนานาชาติทั้งด้านบุคลากร นักศึกษา และ
สภาพแวดล้อม (International environment) 

เสาหลักที่ 3. ด้าน Spiritual : ด าเนินการปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ 5:  บริหารจัดการองค์กร เพ่ืองานเห็นผล คนเป็นสุข  

 

 กลยุทธ์ที่ 1 : วางระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้เกิดทั่วทั้ง
มหาวิทยาลัย (Good Governance for all Units) 

กลยุทธ์ที่ 5.2  สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร   
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เสาหลัก/ 
ยุทธศาสตร์ มข. 

กลยุทธ์ มข. ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 2563-2566 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 3: ความเป็นเลิศด้านการบริการวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ 1 : จัดท าโครงการขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์

สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร ์
กลยุทธ์ที่ 3.1   ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทันตกรรม  
กลยุทธ์ที่ 3.3  พัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านทันตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3.4  พัฒนาการฝึกอบรมดูงานและศูนย์การเรียนรู้ที่ทันสมัย 
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ข. กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 เร่ิมจากการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี คณะ 
ทันตแพทยศาสตร์เพื่อยกร่างโดยประมวลข้อมูลจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ผลการส ารวจข้อมูลความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจากการวิเคราะห์ความท้าทายในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ 
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ด าเนินการโดย SL และผู้บริหารระดับต่างๆ ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่ง
ในปี 2558 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการน าสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก คือ การเตรียมการ 
การจัดท าแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติการประเมินผลติดตาม ในแต่ละปีมีการทบทวนดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง ดังแผนภาพดังนี้  

 

แผนภาพที่ 4ขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการน าสู่การปฏิบัติ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่มา :เอกสารประกอบการประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร ์

         โดยขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
10 ขั้นตอนรวมทั้งมีปัจจัยน าเข้าและผู้มีส่วนเก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอนตามแผนภาพที่ 4 การปรับปรุงดังกล่าวเพื่อให้มี
ขั้นตอนที่สอดคล้องกับการด าเนินงานจริง ครอบคลุมขั้นตอนของการวิเคราะห์สารสนเทศที่ส าคัญ โดยมีกลยุทธ์และแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว 4 ปี ตามวาระผู้บริหาร (พ.ศ. 2562-2565) และกลยุทธ์ระยะสั้น 1 ปี จากแผนภาพที่ 1 สามารถ
อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการจัดท าแผนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันประกอบด้วย 4 Phase หรือ 4 ระยะ เป็น 
2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน ( Flow Chat) และรูปแบบข้อความ ( Wording) ตาม
รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 ขั้นตอนการกระบวนการท าแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 10 ขั้นตอน คณะทันตแพทยศาสตร์ 

ขั้นตอน การด าเนินการ วัตถุประสงค์ 

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

1) Organization 
Situation 

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

1. เพื่อวิเคราะห์องค์กรและสถานการณ์องค์กรจาก
ข้อมูลสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
2. เพื่อน าสารสนเทศปูอนเข้า SWOT analysis ให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2) SWOT analysis 
and Prioritize 

ผู้บริหารของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมถึงผลได้ ผลเสีย อย่างรอบด้าน  

จัดล าดับ ความส าคัญด้วย Matrix  
ก าหนดความท้าทายเชิงกลยุทธ์  
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และ 
โอกาสเชิงกลยุทธ์ 

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

3) Review Vision 
Mission Values 

วิเคราะห์ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม  
สมรรถนะหลักและระบบการน าองค์กร  

เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร 

4) Identify Strategic 
Plan 

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

เพื่อก าหนดแผนกลยุทธ์ 
และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

5) Identify Strategic 
Measures 

ก าหนดตัวชี้วัดท่ีส าคัญของวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์รวมท้ังทบทวนระบบงาน Work System  

เพื่อให้ม่ันใจว่าสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ให้ส าเร็จ 

ระยะที่ 3. การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์และการถ่ายทอดกลยุทธ์ 
Phase 3: Strategy Deployment & Alignment ในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน  

6) Plan  ก าหนดแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะยาว 
โดยจัดประชุมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะสั้นและระยะยาว 

7) Resource ทุกหน่วยงาน จัดท าแผนงบประมาณ วางแผนด้านบุคลากรและทรัพยากร 
อื่น ๆ ในแต่ละแผนปฏิบัติการท่ีก าหนด 

8) Cascading KPI KPI ตามพันธกิจจากระดับหน่วยงาน  Cascading KPI สู่รายบุคคล 

ระยะที่ 4. การก ากับ ติดตามและปรับปรุง 
Phase 4: Strategy Achievement & Improvement   

9)Performance 
review 

ติดตามประเมินผลการด าเนินการ 
ของแผนปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยง  
หากแผนปฏิบัติการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย โดยการ
ท าการทบทวนแผนกลยุทธ์และสามารถปรับแผน
ระหว่างปี ในขั้นตอนท่ี 5  

มีการปรับแผนเพ่ือให้สามารถบรรลุเปูาประสงค์ท่ีวาง
ไว้ ยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัว เกิดความยืดหยุ่นรองรับแผนปฏิบัติการ 

10) Review ติดตามทบทวนประสิทธิผลของกระบวนการวางแผน
กลยุทธ์ โดยใช้ผลการบรรลุของแผนกลยุทธ์ 

ผลการบรรลุของแผนปฏิบัติการรวมถึงการน าเสนอ
เครื่องมือใหม่มาปรับปรุงกระบวนการ 

ที่มา :เอกสารประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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ค. ค าอธิบายความหมายประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
(จากคู่มือแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

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

 พันธกิจ( Mission)หมายถึงขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ท่ีต้องด าเนินงาน ทั้งท่ีเป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อก าหนดต่าง ๆ รวมทั้งที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 ค่านิยม (V alues) หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังให้องค์กรและบุคลากร
ปฏิบัติ ค่านิยมสะท้อนและเสริมสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ขององค์กร ค่านิยมสนับสนุนและชี้น าการ
ตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้องค์กรบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 วัฒนธรรมองค์กร ( Organization Culture) หมายถึงค่านิยมและความเชื่อท่ีมีร่วมกันอย่างเป็น
ระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์์กรนั้น วัฒนธรรมองค์กรจึง
เป็นเสมือน “บุคลิกภาพ” หรือ “จิตวิญญาณ” ขององค์์กร  

 ยุทธศาสตร์( Strategy) หมายถึงทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) 

ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเปูาประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) 

 กลยุทธ์( Strategic) หมายถึงแนวทางด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ตามพันธกิจ ( Mission) ของ
องค์กร 

 เป้าประสงค์( Goals) หมายถึงการก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดข้ึน 
หรือผลลัพธ์/ผลส าเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึง โดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวอย่างกว้าง ๆ ถึงผลลัพธ์ของ
บริการอันเนื่องมาจากหน้าที่หลักขององค์กร โดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้ และหน่วยงานย่อย
ภายในองค์กรควรมีเปูาประสงค์ของตนเองที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
 ตัวช้ีวัด( Indicator) หมายถึง สิ่งที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานบรรลุเปูาประสงค์ 
ที่วางไว้  
 ค่าเป้าหมาย (Target)หมายถึง ตัวเลข หรือค่าของตัวชี้วัดความส าเร็จ ที่หน่วยงานต้องการบรรลุ 
 ภารกิจประจ า หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการตามกฎหมาย หรือ ระเบียบและสนับสนุนต่อการ
ด าเนินภารกิจยุทธศาสตร์ 
 ภารกิจยุทธศาสตร์  หมายถึง งานที่จ าเป็นต้องด าเนินการและผลจากการด าเนินงานมีผลเชื่อมโยงสู่
ความส าเร็จของเปูาหมายและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
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ง.ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนและยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร 
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